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Piyasalardaki dalgalanmalar ve düşük faiz 
ortamı tasarruf sahiplerini yüksek getirili 
yatırım araçlarına yönlendirirken, geçmiş 
dönemlere dair yapılan bazı çalışmalar, Tür-
kiye piyasalarının kendine özgü sorunları 
nedeniyle yerleşmiş bazı ezberleri de bozuyor.

Şöyle ki uzun vadede her zaman en iyi 
kazandıran yatırım araçlarından biri olarak 
gösterilen hisse senetleri dünya çapında bu 
geleneğini bozmazken Türkiye, enflasyonu-
nun oldukça altında getiri ile yatırımcılarını 
üzen bir performans sergiliyor. Son olarak 
Bizim Menkul Değerler'in yaptığı ve 2010 
yılından bu yana ana yatırım araçlarının 
performanslarına yer verdiği çalışma yatı-
rımcılar için de önemli bir yol haritası olacak 
nitelikte. 

Mayıs 2021 itibarıyla Ocak 2010 sonrasın-
da 11,5 yılda ana yatırım araçlarının toplam 
getirisinin hesaplandığı çalışmaya göre, yatı-
rım araçlarının getirilerinin kıyaslanacağı 

temel veri olan tüketici enflasyonu yüzde 
208,5 arttı. Çalışmada, vade 10 yılı aştığı ve 
yeterince uzun olduğu varsayımıyla yatırım 
araçları getirilerinin enflasyonun kayda değer 
bir oranda üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. 
Ancak çalışmaya göre, en riskli yatırım aracı 
olan hisse senetlerinin getirisi yüzde 134 ile 
aynı dönem TÜFE’sinin dahi oldukça altında 
kalıyor.  Oysaki uzmanlara göre uzun vadede, 
riskli araç olarak hisse senetlerinin daha 
yüksek getiri elde etmesi beklenirdi. Ancak 
hemen bu durumun İstanbul Borsası’na 
özgü olduğunun altını çizelim. Çünkü aynı 

dönemde gelişmekte olan borsaların perfor-
mansı çok daha yüksek. Borsa İstanbul'daki 
performans düşüklüğünün nedeni olarak ise 
yabancı yatırımcıların çekilmesi, şirket kâr-
ları ile temettü veriminin düşüklüğü, yerli 
yatırımcıların al-sat üzerine yoğunlaşması 
öne çıkıyor. Öte yandan reel bir yatırım ola-
rak konutların 11,5 yılda ulaştığı getirisi ise 
yüzde 393. Hatta son bir yılda Türkiye konut 
fiyatlarında dünya birincisi durumunda. Bu 
gerçeklikle, Türkiye konut fiyatlarında dünya 
lideri, hisse senedi performansında ise dünya 
sonuncusu. 

Mevduat getirisi de enflasyona yenildi 
11,5 yıla varan yatırım araçlarının toplam 

getirilerinde ortaya çıkan başka bir sonuç ise 
Türkiye’de mevduatın ki, buna tahvil faizleri 
de dâhil, reel bir getiri sunmadığı. Şöyle ki; 
TÜFE yüzde 208 artarken TL vadeli mevdua-
tın getirisi yüzde 214’de kalıyor. 02
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TÜBİTAK'tan 15 milyon TL destek

Bir rüzgâr türbini 10 milyon euroluk ekonomi oluşturuyor

MİLTEKSAN CNC Teknoloji 
ve Kontrol Sistemleri Sanayi 
A.Ş., Türkiye’de 4’üncü Sana-
yi Devrimi’ni başlatacak en 
temel bileşen olan yeni nesil 5 
eksenli CNC kontrol sistemleri 
ve dijital ikiz platformunu yer-
lileştirecek. TÜBİTAK, yerli ve 
milli imkânlar ile dijital dönü-
şümü sağlanmış akıllı makine-
lerin üretilmesini sağlayacak 
projeye, 15 milyon TL’lik destek 
sağlayacak.

 SAHA İSTANBUL kümelen-
mesi liderliğinde “Milli Tek-
noloji Hamlesi” vizyonuyla, 
alanında uzman 11 firmanın 
(Akım Metal, BCD Teknik, Bites, 
Melina Aero, Mobilgi, Pavo-
tek, Simsoft, Simularge, Solid 
CNC, Usel Makine, Wat Motor) 
ortaklığı ile kurulan MİLTEK-
SAN CNC Teknoloji ve Kontrol 
Sistemleri Sanayi A.Ş., milli 
makine sektörünün ve 4’üncü 
Sanayi Devrimi’ni en temel 
bileşeni olacak yeni nesil CNC 
kontrol sistemlerinin yerlileş-
tirileceği projeyi hayata geçi-
recek. 

 Özel sektör ve akademi
 birlikte hareket edecek
MİLTEKSAN Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Fazıl Böyet, sayı-
sal kontrollü tezgâhların imalat 
sanayinin kalbinde yer aldığını 
belirterek, bu sistemlerin yer-
lileşmesi ile teknolojiyi üreten 
makinelerde dışa bağımlılığın 
azalacağını, dünyada giderek 
yaygınlaşacak akıllı makineler 

ve karanlık fabrikalar konsepti 
için de önemli bir adım atılmış 
olacağını ifade etti.

 MİLTEKSAN A.Ş. Genel 
Müdürü Prof. Onur Tunçer ise, 
Türkiye'nin kalkınmasında 
önemli rol oynayacak bu pro-
jede özel sektör ve akademinin 
birlikte hareket edeceğini ve 
Prof. Dr. Yusuf Altıntaş’ın da pro-
jede fiilen görev aldığını belirtti. 

Prof. Tunçer, “Milli sanayimizin 
lokomotifi olan makine sana-
yimizi, MİLTEKSAN tarafından 
gerçekleştirilecek teknoloji ve 
inovasyon projeleri öncülüğün-
de kalkındırıp, dünyanın sayı-
lı ekonomileri arasına sokma 
hedefiyle çalışmalara devam 
ediyoruz,” dedi.

 Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 
kritik ürünlerin yüzde 100 yerli 

imkânlarla üretilmesini sağla-
mak amacıyla TÜBİTAK tarafın-
dan desteklendiklerini de belir-
ten Prof. Tunçer, “Bu fırsatı en 
iyi şekilde kullanabilmek adına 
yoğun bir çalışma içerisinde-
yiz. Yaklaşık bin 500 dolar/kg 
ihracat değerine sahip büyük 
oranda yazılım içeren yüksek 
teknoloji ürünü 5 Eksen CNC 
Kontrol Üniteleri ile ülkemiz 
için ciddi bir katma değer sağ-
layacak olmanın da heyecanını 
yaşıyoruz,” şeklinde konuştu.

 
2023 yılında pazara
sunulması hedefleniyor
SAHA İSTANBUL bünyesinde 

MİLTEKSAN’ın kuruluş ve Maki-
ne Komitesi çalışmalarını yürü-
ten MİLTEKSAN Yönetim Kuru-
lu Başkan V. Dr. Uğur Şimşir’de, 

“Türkiye’de 4’üncü Sanayi Devri-
mi’ni fiilen başlatan bu projenin 
ilk ürününü 2023 yılında paza-
ra sunmayı hedefliyoruz. Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na 
kuruluş aşamasından itibaren 
sağladıkları destekler için teşek-
kür ediyoruz,” diye konuştu.

Uzmanlara göre, burada-
ki rakamın ortalama olduğu 
kabul edilirse, büyük mevduat-
ların daha yüksek faizleri aldığı, 
küçük mevduatların ortalama-
nın altında kaldığı ve enflasyona 
karşı dahi kendini koruyamadığı 

gerçeğini kabul etmek gerekiyor. 
Analistlere göre, TL faizlerindeki 
reel düşüklüğün bir nedeni siya-
si otoritenin yaklaşımı ise diğer 
nedeni de küresel düzeyde faiz-
lerin tarihin en düşük düzeyinde 
seyretmesi.

Altın 11,5 yılda yüzde 904 
getiri sağladı
Türkiye’nin durumunun dün-

yadan farklı olduğunun altını 
çizen uzmanlar, "Çünkü enf-
lasyonu da risk primi de yük-
sek. Buna karşılık reel faizlerin 

düşüklüğü ve çoğu zaman nega-
tife dönmesi, tasarruf ve para 
sahiplerini döviz ve altına yönel-
tiyor. Bu durum da TL’nin değe-
rini düşürüyor" değerlendirme-
sinde bulunuyor. Çalışmaya göre, 
düşen TL aynı zamanda altının 

TL bazındaki kazancını da katlı-
yor. Geçmiş 11,5 yılda gram altın 
fiyatları yüzde 904 gibi yüksek bir 
oranda getiri sağlarken, bankaya 
vadeli olarak yatırılmış doların 
getirisi yüzde 606, euronun da 
yüzde 470 oldu.    

Yeni nesil enerji kaynağı rüzgâr 
türbinleri hem karaya dem de 
denize yerleştirilebiliyor, rüz-
gâr estikçe, gelecek ve ekono-
mi şekillenmeye devam ediyor. 
Öyle ki rüzgâr enerjisi sektörü 
tek başına milyar euroluk ekono-
mik değerler oluşturup, dünyayı 
daha temiz ve ucuz enerji ile 
buluşturuyor. Avrupa’da rüzgâr 
enerjisinin her yıl AB’nin gayri 
safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 
37 milyar euro katkı sağladığını 
aktaran Ülke Enerji Genel Müdü-
rü Ali Aydın’a göre, kurulan her 
yeni rüzgâr türbiniyle birlikte 
oluşan 10 milyar euroluk eko-
nomik faaliyet binlerce türbine 
sahip ülke ekonomilerine gele-
ceği şekillendirebilecek düzeyde 
katkı sağlıyor.

Ulusal planlamaların ilk
sırasında rüzgâr enerjisi var
Son yıllarda ulusların ekono-

mi, enerji ve iklim planlarının 
en başındaki olgu yenilenebilir 
enerji oluyor. Özellikle rüzgâr 
enerjisinin temsil ettiği ekonomik 
değerler ve temiz gelecek misyo-
nu, dünya için ciddi önem arz 
ediyor. Bu anlamda başta rüzgâr 

enerjisi yatırımlarının artırılması 
ve rüzgârdan maksimum verim-
liliğin sağlanması için teknoloji-
lerin geliştirilmesinde de önemli 
atılımların yapıldığı görülüyor. 

Rüzgâr eserken sadece ener-
ji üretmiyor, arkasında milyar 
euroluk bir sektörün oluşmasına 
ve ekonomik katkılar sağlamaya 
da yardımcı oluyor. Kurulan yeni 
santrallerin, rüzgâr enerjisi sek-
töründeki yeni iş olanaklarının 
önünü açarken aynı zamanda 
yerli enerji arzına da doğrudan 

katkı sunduğunu aktaran Ülke 
Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, 
enerji ithalatında dışa bağımlılık 
ile mücadele eden Türkiye’nin  
bu alandaki kısa vadeli hede-
finin, rüzgâr enerjisinde kendi 
doğal ve yerli kaynağını oluştur-
mak olduğunun altını çiziyor. 

Ciddi bir ekonomik faaliyet 
alanının türbin komponent üre-
timinden nakliye ve lojistik ope-
rasyonlarına, servis bakım ve 
inceleme hizmetlerinden danış-
manlık dikeylerine kadar rüzgâr 

enerjisi ile yakalanabildiğine de 
dikkat çeken Aydın, rüzgâr ener-
jisi alanında büyük potansiyele 
sahip olan Türkiye’nin rüzgârı 
arkasına alıp, ekonomik iyileş-
me ve ek istihdam ile birlikte 
GSYİH hedeflerini yukarılara 
çekebileceğini de aktarıyor.

Atılan adımlarla rüzgâr ener-
jisinin bugün Avrupa’da ve Tür-
kiye’de önemli bir enerji kaynağı 
konumuna geldiğini ve kayda 
değer bir ekonomik faaliyet 
hacmi oluşturduğunu aktaran 
Ali Aydın, hem geleceği kurta-
ran hem de ekonomik kalkın-
mayı sağlayan rüzgâr enerjisi 
alanında AB’de 300 bin kişilik 
istihdam mevcutken, Türkiye’de 
yaklaşık 20 bin kişinin bu alan-
da istihdam edebildiğini belir-
tiyor. Aydın, rüzgâr türbinleri-
nin bakımı ve onarımında hem 
teknolojik altyapı hem de çalı-
şan istihdamı konusunda yer-
liliğe büyük önem verdiklerini, 
alanında uzman rüzgâr türbini 
teknisyenlerinin ülkemiz genç-
lerinden olması ve eğitimleri-
nin yüksek standartlarda olması 
adına da özen gösterdiklerini 
dile getiriyor.
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Türkiye yıllık 4,5 milyar dolar dış 
ticaret açığı verdiği Güney Kore'ye 
ihracatını artırmak ve dış tica-
ret açığını azaltmak için harekete 
geçti. 

Kore İthalatçılar Birliği tara-
fından organize edilen ve Güney 
Kore'nin tek ithalat fuarı olan Kore 
İthal Ürünler Fuarı'nda Türkiye 
katılımını Ticaret Bakanlığı'nın 
görevlendirmesiyle Ege İhracatçı 
Birlikleri organize etti. Pandemi 
nedeniyle iki yıl ertelenen organi-
zasyonda Türkiye ilk kez yer aldı. 

Kore Cumhuriyeti'nin 1,2 tril-
yon dolarlık dış ticaret hacmiyle 
ihracatta dünya beşincisi, itha-
latta ise dünya sekizincisi oldu-
ğu bilgisini veren Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, Türkiye ile Kore Cum-
huriyeti arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması olduğunu, iki ülke ara-
sındaki tarihi dostluğun dış tica-
retin gelişimi için uygun bir iklim 
oluşturduğunu kaydetti. 

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti 
arasındaki dış ticaretin şu ana 
kadar Türkiye aleyhine bir seyir 
izlediğine işaret eden Eskina-
zi, "2020 yılında Türkiye, Güney 
Kore'den 5 milyar 735 milyon 
dolarlık ithalat yaparken, 1 mil-
yar 103 milyon dolarlık ihracat 
yaptı. Kore İthal Ürünler Fuarı'nı 
bu tablonun daha dengeli olması 
adına bir fırsat olarak görüyoruz. 
Güney Kore, Çin, Japonya, Endo-
nezya, Avustralya, Malezya gibi 
dünya devlerinin aralarında yer 
aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir 
araya gelerek Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaş-
masına imza attı. Güney Kore 
pazarında konumumuzu güçlen-
dirdiğimizde RCEP ülkelerine de 
ihracatımızı artıracağımıza inanı-
yoruz," şeklinde konuştu. 

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 
Güney Kore'ye yaptığı ihracatın 
2021 yılının ocak-haziran döne-
minde yüzde 102'lik artışla 22,2 
milyon dolardan 44,8 milyon 
dolara yükseldiğine vurgu yapan 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordina-
tör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 
Ege Bölgesi'nin ihracatta güçlü 
olduğu gıda ürünlerinin Güney 
Kore'de tanınırlığını artırmak ve 
ihracatını geliştirmek istedikle-
rini bu amaçla Ticaret Bakanlı-
ğı'nın desteğiyle TURQUALITY 
Projesi yürüttüklerini dile getirdi. 
Celep, "TURQUALITY Projesi’yle 
Ege Bölgesi'nin ihracatında güç-
lü olduğumuz çekirdeksiz kuru 
üzüm, kuru incir, kuru kayısı, 
meyve sebze mamulleri, zeytin ve 
zeytinyağı, baharatlar, odun dışı 
orman ürünleri, sert çekirdekli 
meyveler, hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar ihracatımızı geliş-
tirmek istiyoruz. Kore İthal Ürün-
ler Fuarı bu anlamda bize büyük 

fırsatlar sunuyor," dedi. 
Türkiye'nin Güney Kore'ye 

yaptığı ihracat 2021 yılının ocak-
haziran döneminde yüzde 31'lik 
artışla 208 milyon dolardan, 273 
milyon dolara yükselirken, aynı 
dönemde Ege İhracatçı Birlikle-
ri'nin Güney Kore'ye yaptığı ihra-

cat yüzde 102'lik artışla 22,2 mil-
yon dolardan 44,8 milyon dolara 
çıktı. 

Türkiye'den Güney Kore'ye 
yapılan ihracatta ilk sırayı 57 mil-
yon dolarla kimya sektörü alırken, 
otomotiv endüstrisi 40 milyon 
dolarlık, maden sektörü 27 mil-

yon dolarlık ihracat performansı 
gösterdi. Ege Bölgesi'nden Güney 
Kore'ye yapılan ihracatta kimya 
sektörü 21,3 milyon dolarla lider 
sektör olurken, ikinci sırada 4 mil-
yon dolarla çelik sektörü, üçün-
cü sırada ise; 3,6 milyon dolarla 
tütün sektörü yer aldı.
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Tüm şirketlerinde faaliyetleri-
ni “geleceği tasarlama” vizyonuy-
la sürdüren Polisan Holding, bu 
stratejisini dijital dönüşüm odaklı 
yeni yatırımlarla destekliyor. Avru-
pa’nın en büyük 10 liman bölge-
sinden biri olan Kocaeli’nin Körfez 
Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten 
Poliport, sürdürülebilir verimliliğe 
odaklanarak Terminal Otomasyon 
Sistemi AION’u hayata geçiriyor. 
Bu sistemle limanda yürütülen 
tüm iş süreçleri dijital ortama taşı-
nacak ve her türlü kurumsal kay-
nağın daha verimli kullanılması 
sağlanacak. AION, limandaki gemi 
ve saha operasyonlarının planla-
masından, bilgi edinme, operasyon 
ve müşteri yönetimine kadar tüm 
süreçlerin yönetimini tek başına 
üstlenecek. 

Limanlarda kapasite artışı ve 
verimliliğin son derece önem-
li olduğunu ve ülke ekonomisi-
ne pozitif katkı sunduğunu dile 
getiren Poliport Genel Müdürü Efe 
Hatay, “Şirketlerin kurumsal ve 
doğal kaynakları verimli kullan-
masının, ekonomik kalkınmanın 
bir parçası olmasının ve döngü-

sel ekonomiye hizmet etmesinin 
sürdürülebilir bir şirket olmanın 
temel hedefini oluşturduğuna ina-
nıyoruz. Polisan Holding ve bağlı 
ortaklığı Poliport olarak yıllardır 
bu temel yaklaşıma göre çalışma 
süreçlerimizi organize ediyoruz. 
Liman Otomasyon Sistemi AION’u 
da temelde bu yaklaşımın bir 
sonucu olarak hayata geçiriyoruz. 
Bu projeyle verimliliği maksimum 
düzeye çıkartarak dünyada her 
geçen gün daha da önem kazanan 
akıllı liman operasyonlarına geçişi 
hızlandırmayı planlıyoruz,” dedi.  

Poliport’ta tam otomasyona 
geçişle birlikte operasyonların 

canlı olarak takip edilmesi de 
sağlanarak pek çok süreçte yük-
sek verimlilik, kesintisiz müşteri 
memnuniyeti ve operasyonel mali-
yetlerde tasarruf elde edileceğini 
belirten Efe Hatay, sistemin diğer 
faydaları hakkında, “Kocaeli Liman 
Bölgesi’ndeki faaliyetlerimizi her 
geçen gün daha kapsamlı ve müş-
teri beklentilerini karşılayan şekil-
de geliştiriyoruz. Terminal ope-
rasyonları, ekonomik büyümenin 
temelini oluşturan deniz ticaretine 
en önemli desteği veren iş kolla-
rından birini oluşturuyor. 

AION Liman Otomasyon Projesi 
ile iş gücü, ekipman verimliliği 

ve hizmet süreçleri ile müşteri 
memnuniyetinde çok daha olum-
lu ve katma değer sağlayan bir 
sonuç doğacak. Liman ve lojistiği 
bizler için son derece önemli olup 
buradaki yatırımlarımıza devam 
edeceğiz,” şeklinde konuştu. 

2,5 milyon ton sıvı, 5 milyon 
ton kuru yük elleçlenebiliyor 
Üç tarafı denizlerle çevrili 

Türkiye için ihracatın ve liman 
faaliyetlerinin son derece önemli 
olduğuna işaret eden Efe Hatay, 
Poliport’un yeni yatırımlarına iliş-
kin, “Türkiye GSYH'sinin yüzde 
45’ini sağlayan endüstriyel bölge-

ye yakın olan Kocaeli Körfez Böl-
gesi, Türkiye’nin en büyük limanı 
durumunda bulunuyor. 2020 yılın-
da Türkiye’nin dış ticaretinin yüz-
de 17,5’ini ve toplam elleçlenen 
yükün yüzde 15,4’ünü karşılaya-
rak, liman bölgeleri arasında ilk 
sırada yer aldı. Poliport bölgenin 
en önemli liman işletmecilerinden 
biri.  Yıllık dökme sıvı elleçleme 
kapasitesi 2,5 milyon ton; kuru 
yük elleçleme kapasitesi ise 5 mil-
yon ton olan Poliport’ta, 40,430 m2 

alana kurulu A tipi genel antre-
polarımız da terminal faaliyetle-
rimize çok önemli destek sağlı-
yor. Terminal Otomasyon Sistemi 
AION, ülke ekonomimizde büyük 
önemi olan liman operasyonel 
süreçlerinde verimliliği maksimu-
ma çıkaracak. AION’un sağlaya-
cağı katkı ile bölgeye ve ülke eko-
nomisine sunacağımız destek her 
geçen gün daha da artacak. AION 
yeni dönemde hedeflediğimiz ve 
hayata geçireceğimiz projelerden 
sadece bir tanesidir. Gelecekte, 
Poliport’un dökme sıvı depolama 
kapasitesini 436,000 m3‘e çıkar-
mayı hedefliyoruz,” dedi. 

04 HABER 

Kocaeli Körfezi'nde 'akıllı' yatırım 

İstanbul Boğazı'nda
20'nci yelken seyri

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın 
en iyi yelkencilerinin yarıştığı, 
tüm dünyadan yelken tutkunla-
rının merakla takip ettiği, keyifli 
ve eşsiz manzaraların sahnesi 
Bosphorus Cup, İstanbul Boğa-
zı’nda 23-26 Eylül tarihlerinde 
20’nci kez gerçekleşecek. 20’nci 
yıla özel olarak tasarlanan logo-
suyla Bosphorus Cup’ı kazanan 
ekip, geleneksel gümüş kupanın 
yanı sıra, 20’nci yılın kazananı 
olarak da organizasyonun tari-
hine geçecek. 

2002 yılında gerçekleştirildi-
ği ilk günden itibaren, İstanbul 
Boğazı’nda düzenlenen ve tüm 
dünyadan yelken meraklılarının 
ilgiyle beklediği; 2002 yılında 
19 yelkenli ile düzenlenen ilk 
organizasyonun ardından, bugü-
ne kadar 10’dan fazla ülkeden 

10 binin üzerinde yelkenciyi ve 
binin üzerinde yelkenliyi İstan-
bul Boğazı’nda ağırlamayı başa-
ran etkinlik, İstanbul’un tanıtı-
mında da etkin bir rol üstleniyor.

 23 Eylül’de antrenman yarı-
şı ile başlayacak olan 20’nci 
Bosphorus Cup, 24 ve 26 Eylül 
günlerinde Marmara Denizi’nde 
şamandıra yarışları ile devam 
edecek. Yarışa ismini veren 
İstanbul Boğazı’ndan geçiş ise 
25 Eylül Cumartesi günü ger-
çekleşecek. Bu yıl düzenlenecek 
etkinlik ile ilgili bilgiler veren 
Bosphorus Cup Kurucusu Orhan 
Gorbon; Bulgaristan, Yunanistan, 
Romanya, Ukrayna, Fransa ve 
İspanya gibi ülkelerden katılım-
cılarla birlikte, 75 yelkenlinin bu 
yıl organizasyonda yer almasını 
beklediklerini dile getirdi. 
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Oldukça dinamik ve 
sıcak geçen hazi-
ran ayında mey-

dana gelen gelişmelere geçen 
ayki sayımızda kapsamlı olarak 
temas etmiştik. Tabiri caizse zir-
veler ayı olarak akıllarda kalan 
Haziran 2021’de; ABD’de transat-
lantik işbirliğini güçlendirmek, 
Çin ve Rusya’ya karşı birleşik 
bir cephe oluşturmak için ham-
le üstüne hamle yapmıştı. Çin 
ve Rusya’ya karşı cepheyi geniş-
letmeyi ve konsolide etmeyi 
hedefleyen ABD, zirveler ayında 
müttefikleri üzerindeki baskıyı 
artırmayı önceledi.

Biden sonrası dönemde müt-

tefiklerine karşı daha uyumlu ve 
müzakereye açık tutum sergile-
yen ABD, tüm çabalarına karşın 
Çin’i, Avrupa Birliği (AB)’ne iste-
diği ölçüde tehdit olarak kabul 
ettiremedi. Öte yandan Avrupalı 
müttefiklerini Rusya’ya karşı da 
istediği nispette birleştiremedi. 
Rusya’yı tehdit olarak öne çıka-
rıp Avrupalı müttefiklerine hava-
le etmek isteyen ABD’nin, ken-
disi bakımından öncelikli tehdit 
gördüğü Çin’e karşı sıklet merke-
zini Asya-Pasifik Bölgesi’nde kur-
mak istemesi bir sır değil. Muha-
taplarını ikna etmede zorlandığı 
gözlenen ABD, Avrupa’nın lide-
ri Almanya ile Rusya özelinde 
yaşadığı görüş ayrılıklarını da 
istediği şekilde gideremedi.

ABD ve Almanya Kuzey 
Akım-2 projesinde
anlaştı (?)
Siyasi kariyerinin sonuna 

gelen duayen politikacı Merkel, 
temmuz ayında ABD’ye yaptığı 
veda ziyaretinde Almanya’nın 
enerji jeopolitiği bağlamında 
Rusya’yla sürdürdüğü işbirliğini 
sonlandırmayacağını teyit etti. 
Nitekim ABD ve Almanya, Rus-
ya’dan Avrupa’ya uzanan Kuzey 
Akım-2 doğalgaz boru hattı pro-
jesinin tamamlanması konusun-
da mutabakat sağlayarak, bir 
anlaşma akdetti. Buna göre iki 

ülke, Rusya'nın Kuzey Akım-2 
projesini siyasi bir silah olarak 
kullanma girişimine karşı koyma 
taahhüdünde bulundu.

Realize edilmesi konusun-
da mutabık kalınan bir proje-
yi Rusya’nın ne şekilde “siyasi 
bir silah” olarak kullanabilece-
ği anlaşılması güç bir durum. 
Hadisenin bu kısmını takdirinize 
bırakıyoruz. Rusya projenin rea-
lize edilmesiyle siyaseten elde 
edilebilecek kazanımları zaten 
kotaracak. Ötesinde ne olabilir 
ki? Kuzeyde Almanya, güneyde 
Türkiye üzerinden Avrupa’nın 
doğalgaz ihtiyacını karşılamada 
ön alan Rusya, iki proje ile enerji 
rotalarını da kendi menfaatine 
olacak şekilde revize etmiş olu-
yor. ABD’nin projeyi kabul etme-
si ile Ukrayna’nın da transit ülke 
pozisyonu bitmiş oluyor. Bakma-
yın siz ABD ile Almanya arasın-
da imzalanan anlaşma sonrası 
yapılan açıklamalara. Polonya ve 
Ukrayna’nın itirazlarının karşı-
lığı yok.

Rusya’ya bağımlı Almanya 
ulusal düzeyde nasıl
harekete geçecek?
Yapılan ortak açıklamada, 

"ABD ve Almanya, yaptırımlar 
ve diğer araçlarla maliyetler 
yükleyerek Rusya'yı saldırgan-
lığı ve kötü niyetli faaliyetle-

rinden sorumlu tutma kararlı-
lığında birleşiyor" ifadesi kul-
lanıldı. “Rusya'nın enerjiyi bir 
silah olarak kullanması veya 
Ukrayna'ya yönelik daha fazla 
eylemde bulunmaya teşebbüs 
etmesi halinde Almanya'nın 
ulusal düzeyde harekete geçe-
ceği” belirtilen açıklamada, 
Rusya'nın enerji sektöründe 
Avrupa'ya ihracat kapasitesini 
sınırlamak için yaptırımların 
uygulanması da dâhil Avrupa 
düzeyinde etkili önlemler için 
baskı yapılacağı kaydedildi. 
Bu açıklama esasen ABD ile 
Almanya’nın asgari müşterek-
te nasıl buluşabildiğinin arka 
planını gösteriyor. Tipik bir gaz 
alma manevrası. Ukrayna’nın 
adı zikredilerek, Almanya’nın 
müteakip dönemde ekonomik 
ve siyasi desteğinin alınması-
nın önü açılıyor. 

Mutabık kalınan anlaşma 
çerçevesinde ABD ve Alman-
ya Üç Deniz İnisiyatifi ile Orta 
ve Doğu Avrupa'da altyapı 
bağlantılarıyla enerji güven-
liğini güçlendirme çabalarını 
desteklemeye devam edecek. 
Almanya'nın İnisiyatif ile olan 
ilişkisini genişletmeyi taahhüt 
ettiğini ve 2027'ye kadar giri-
şim için 17 milyar dolarlık AB 
fonuna katkıda bulunacağını 
hatırlatalım.

Merkel’in son siyasi
başarısı
Avrupa’nın lideri Almanya, 

transatlantik ilişkilerini güçlen-
dirirken kendi milli önceliklerine 
ayrı bir optikten bakıyor. Esasen 
doğrusunu yapıyor. Zengin ve 
ekonomik olarak güçlü Almanya, 
kurulmak istenen lâkin kendi 
çıkarlarına aykırı stratejileri öyle 
ya da böyle bozuyor. Stratejinin 
temel öğelerini ahenkli bir şekil-
de kullanan Almanya hamaset 
yapmıyor. Gücünün sınırlarını 
biliyor, disiplinli, ilkeli ve tutarlı 
hamlelerle en nihayetinde iste-
diğini alıyor. Ekonomik gücünü 
bir silah olarak kullanıyor.

Almanya’nın Rusya ile enerji 
marjında sürdürdüğü işbirliği-
ne yönelik kararlı tutumundan 
ABD’nin yoğun baskısına karşın 
geri adım atmadığını görüyoruz. 
Bu hadise belleklerde muhteme-
len Şansölye Merkel’in son siyasi 
başarısı olarak yer edecek.

Eylül ayında yapılacak genel 
seçimler sonrası siyaset sah-
nesinden çekilecek Merkel’i bu 
dönemde yakından takip etme-
yi öneriyoruz. Veda ziyaretleri-
ni sürdüren Merkel hemen her 
konuda çok ama çok önemli 
açıklamalar yaparak Alman-
ya’nın yönelimlerini ortaya 
koyuyor. Dahası küresel ve böl-
gesel meselelere ilişkin kuvvetli 

ABD’nin hazi-
ran ayında Çin ve 
Rusya’yı hedef alan 
hamlelerine, iki 
ülkenin karşı ham-
lesi beklenenden 
daha kısa sürede 
geldi. Almanya ise 
ABD’nin yoğun 
baskısına karşın 
Rusya ile olan işbir-
liğinde kararlı 
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Çin
Rusya
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öngörülerde bulunarak, strateji 
üretenlere paha biçilmez ipuç-
ları sunuyor.

Bu bağlamda Merkel’in ülke-
mize yönelik argümanlarının 
ciddiye alınmasını öneriyoruz. 
Zira Merkel giderayak Türkiye’ye 
gerçekleri gösteriyor. AB’nin reel 
politik Türkiye perspektifini gör-
mek istemeyen kör gözlere ifşa 
ediyor, esasen ülkemize iyilik 
yapıyor.

Merkel: Türkiye'nin AB 
üyesi olmasını
beklemiyorum
Temmuz ayının sonunda yap-

tığı açıklamada Suriyeli mülte-
ciler ve Türkiye ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Merkel, 
Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli-
yi ağırlayarak olağanüstü bir iş 
çıkardığını belirtti ve Ankara'yı 
bu konuda takdir etti. Mülte-
ci Anlaşması kapsamında daha 
yakın işbirliği görmeyi umduğu-
nu söyleyen Merkel, "Bu Anlaş-
ma'nın devamı herkes için en 
iyisi" açıklamasında bulundu.

Şansölye ayrıca Türkiye'nin 
AB’ye katılmasını öngörmediği-
ni kaydetti. "Benim siyasi görü-
şümü ve Türkiye'nin AB'ye üye 
olmasını geçmişte ve hâlen 
öngörmediğimi biliyorsunuz. 
Yine de Türkiye ile yakın iliş-
kilerden yanayım. AB'nin mül-
teci anlaşmasının da savunu-
cusu oldum. Gümrük birliğini 
de konuşmaya başladık," ifade-
lerini kullanan Merkel, Anlaşma 
kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 
euro ek fon verileceğini hatır-
lattı.

“Mülteciler insan, siyasi araç 
olarak kullanılmamalı” şeklin-
de görüş bildiren Alman lider, 
Suriyeli mültecilere ev sahipliği 
yapan Türkiye'nin bu konuda 
olağanüstü başarı sergilediği-
ni, AB'nin küçük ölçekte olsa 
da Ankara'yı desteklediğini ve 

Anlaşma’nın devamının ilgili 
tarafların çıkarına olacağını ifa-
de etti. Merkel daha ne demeli? 
Ülkemiz, AB rüyasından uyanıl-
ması gerektiğini, en iyi ihtimalle 
İngiltere örneğinde olduğu gibi 
menfaatimize olacak şekilde bir 
imtiyazlı ortaklık akdedilebile-
ceğini kabul etmeli ve bu yeni 
duruma uygun stratejiler belir-
lemeli.

Jinping-Putin Zirvesi
ABD’nin haziran ayında Çin 

ve Rusya’yı hedef alan hamle-
lerine, iki ülkenin karşı hamlesi 
beklenenden daha kısa sürede 
geldi. Yoğun Zirve trafiği sonrası 
haziran ayı sonunda Çin Cum-
hurbaşkanı Jinping ile Rusya 
Devlet Başkanı Putin video kon-
ferans yoluyla bir araya geldi.

İki lider 16 Temmuz 2001 
tarihinde imzalanan Rusya-Çin 

“İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbir-
liği Anlaşması”nı beş yıl daha 
uzattıklarını açıkladı. Bu karar 
oldukça önemli, zira iki ülke 
ABD’ye karşı mevcut ittifakı ve 
anlayış birliğini sürdüreceklerini 
ilan ediyor. Anlaşma'nın uzatıl-
masının ardından Putin, “Anlaş-
ma içeriğine göre nükleer ve 
stratejik saldırılara karşı ortak 
yanıt, ekonomi, kültürel ve tek-
noloji konusunda işbirliklerinin 
olduğunu” açıkladı. Burada zik-
redilen “ortak yanıt” ifadesine 
dikkatinizi özellikle çekelim.

Dünya düzeninin en 
büyük yıkıcısı: ABD
Mevcut konjonktürde artan 

ABD baskısına koşut olarak 
Çin’in, ABD’ye karşı benzer ton-
lu açıklamalarla karşılık verdi-
ğini görüyoruz. Evrilen Çin dış 
politikası günümüzde daha kes-
kin ve açık söylemleri benimsi-
yor. Sakin ve itidalli Çin, ABD’nin 
gerilimi tetikleyen hamlelerine 
ve söylemlerine “aynıyla” kimi 

zaman “misliyle” mukabele edi-
yor. Bu çok da alışık olduğumuz 
bir durum değil.

Nitekim Çin Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Wenbin’in haziran 
ayı sonunda düzenlediği basın 
toplantısında kullandığı “ABD, 
diğer ülkelere karşı yaptırım-
lar uygulayarak ve askeri olarak 
tehdit ederek, dünya düzeninin 
en büyük yıkıcısı olmaktadır" 
ifadeleri öngörümüzü teyit edi-
yor. Devamında Çin ile Rusya 
arasındaki ilişkilerin güçlü siya-
si güven ve karşılıklı çıkarlar-
la tarihinin en iyi dönemine 
girdiğini vurgulayan Wenbin’in 

"Dünya düzeni hegemonik değil-
dir veya ABD liderliğindeki 
bir klik tarafından oluşturul-
mamıştır. Tüm ülkeler gerçek 
mânâda çok taraflılığı uygu-
lamalı, uluslararası ilişkilerin 
demokratikleşmesini ilerletmeli 
ve insanlık için ortak geleceğe 
sahip bir toplum inşa etmelidir" 
açıklamasının altını çizmekte 
yarar var.

Burada dikkat çeken diğer 
bir konu ise Çin’in Japonya’ya 
yönelik tutumu. Son dönem-
de ABD ile işbirliğini ivmelen-
diren Japonya’nın Çin hilafına 
attığı adımlar dikkat çekiyor. 
Çin’in çevrelenmesi bağlamın-
da ABD’nin Hindistan ve Avus-
turalya ile birlikte özel önem 
atfettiği Japonya’nın konumu ve 
durumu her geçen gün daha da 
önem arz ediyor.

Japonya’yı Tayvan’ı demokra-
tik bir ülke olarak koruma çağ-
rısı yaptığı için eleştiren Çin’in 
eleştiri dozunu artırdığını görü-
yoruz. Nitekim Wenbin’in "Çin, 
Japonya'yı böyle bir hatanın tek-
rarlanmamasını sağlamak için 
net bir açıklama yapmaya çağır-
dı" açıklaması, yakın gelecekte 
iki ülkenin sıklıkla karşı karşı-
ya geleceğinin habercisi olarak 
görülebilir.

Lavrov: Rusya ile Çin
arasındaki ilişkiler
görülmemiş bir seviyede
ABD’ye karşı ortak hare-

ket eden Rusya-Çin ikilisinin 
işbirliğini kuvvetli bir şekilde 
sürdüreceğine ilişkin bir açık-
lama da Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov’dan geldi. Mosko-
va ve Pekin’in askeri işbirliğini 
başarıyla geliştirdiğini, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin görülme-
miş bir seviyeye yükseldiğini 
ifade eden Lavrov bu işbirliğinin 
üçüncü ülkeleri hedef almadığı-
nı kaydetti.

Uzatılan Rusya-Çin İyi 
Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması vesilesiyle bir maka-
le kaleme alan Lavrov, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin 21’inci 
yüzyılda devletlerarasındaki 
işbirliği için bir örnek olduğunu 
belirtti. “Planlanan yolda ilerler-
ken, bugün yeni bir çağa giren 
kapsamlı işbirliği ve stratejik 
etkileşimi konuşuyoruz” ifade-
lerini kullanan Lavrov, iki ülke 
arasındaki askeri işbirliğine de 
temas ederek, tarafların düzen-
li olarak ortak terörle mücadele 
ve deniz tatbikatları yürüttüğü-
nü vurguladı.

Rusya ile Çin arasında kar-
şılıklı etkileşim ve işbirliği her 
geçen gün gelişiyor ve yeni for-
matlarla zenginleşiyor. Bu nok-
tada Asya-Pasifik Bölgesi’nde 
uzun menzilli savaş uçaklarıy-
la yapılan ortak hava devriye-
leri önem arz ediyor. Nitekim 
Lavrov, Rusya ve Çin ikilisinin 
Soğuk Savaş zamanındaki kla-
sik askeri-siyasi birliklerden 
daha kusursuz olduğunu ifade 
ediyor.

İşbirliğini sürdüren Çin ve 
Rusya benzer temalı argüman-
ları kullanıyor. İki ülke arasında-
ki eşgüdüm ve yaratılan sinerji 
dikkat çekici. Nitekim iki ülke 
arasındaki etkileşimin, ideolojik 

sınırlamalarla kısıtlanmadığı, 
eşit temeller üzerine kurulduğu, 
üçüncü ülkeleri hedef almadığı 
ve dış faktörlerin etkisine karşı 
dirençli durumda olduğu sıklık-
la belirtiliyor. 

Çok kutupluluğu savunan 
Çin ve Rusya, dünya düzeni-
nin hegemonik olmadığını, 
ABD liderliğinin kabul edilme-
yeceğini, tüm ülkelerin gerçek 
mânâda çok taraflılığı uygula-
ması gerektiğini ve insanlık için 
ortak geleceğe sahip bir toplum 
inşa edilmesi gerektiğini vurgu-
luyor. Kuşkusuz bu argüman-
lar emperyalist Batı’da bunalan 
birçok ülkede karşılık buluyor.

ABD’nin müşkül durumu 
Aşınan devlet kapasitesi 

ve yıpranan hegemonik gücü 
ile ABD’nin aynı anda Çin ve 
Rusya ile rekabet etmesi olası 
değil. Çin’in yükselişinin devam 
etmesi durumunda ABD, yakın 
gelecekte Çin’i tek başına dahi 
karşılayamayacak duruma evri-
lebilir. Bu nedenle Çin ile Rus-
ya’nın işbirliğini sürdürmesi 
ABD bakımından tam anlamıy-
la bir açmaz, müşkül durum 
(dilemma) anlamına geliyor.

Son dönemde ABD, Rusya’yı 
Batı kampına çekerek Çin’i yal-
nızlaştırmayı deneyen strateji-
leri tedavüle sürdü. Neticede 
Batı’ya göre Rusya, Çin’e naza-
ran daha batılı bir görüntü ser-
giliyor. Ancak Rusya ile Çin’in 
attıkları ortak adım bu strate-
jinin kısa vadede bir karşılığı 
olamayacağını teyit etmiş oldu. 
Çin ile Rusya’nın ABD karşı-
sında sergiledikleri ittifakın 
yakın ve orta vadede süreceğini 
öngörebiliriz. ABD ve dolayısıyla 
NATO’yu tehdit olarak algıla-
yan Rusya-Çin bloğu kuşkusuz 
çok kutuplu dünya düzenini 
tesis etme bağlamında işbirliği-
ni idame edecektir.
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Yeni güç dengesi: Uzay ve uzay savaşları
ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından NATO’nun da uzayı askeri alan kabul etmesi, dünyadaki askeri çalışmaların yönünü değiştirdi. 
Ülkelerin birer birer Uzay Komutanlıkları kurmaları henüz medyada çok yer bulmasa da beraberinde gelen silahlanma çalışmaları zaman 
zaman fısıltı şeklinde duyuluyor. ABD Uzay Ordusu’nun oluşturulmasında, Deniz Kuvvetleri’nin yapısının örnek alınmasının tavsiye edil-
mesi ve ordunun kurulmasında denizcilerin rol oynaması da dikkat çekici!

Yeni uzay 2.0 ve güç
mücadelesi 
İnsanların yaşam alanı dün-

yanın bulunduğu uzay, herkese 
ait olan hiçbir devletin egemen-
lik kuramayacağı bir alan olarak 
uluslararası antlaşmalarda belir-
tilir. Devletler, dış aktör olarak 
özel sektörün ABD önderliğin-
de uzay çalışmalarına katılma-
sı, ticari uzay kavramının önem 
kazanmasıyla çok aktörlü ve 
misyonlu yeni uzay 2.0 kavramı 
günümüzde benimsenmiştir. Bu 
yeni kavram içerisinde değişme-
yen tek şey, küresel aktörlerin 

rekabet ve askeri alandaki üstün-
lüğünde uzayın kritik stratejik 
öneme sahip olmasıdır. Savunma 
amaçlı yeni uydu ve silah sis-
temlerinin yeryüzünde uzay için 
geliştirildiği bir dönemdeyiz. 

Tüm dünya insanlığının kul-
lanımına açık olan ve özel mül-
kiyeti yasaklayan dış uzay ala-
nı içindeki, gök cisimleri ve bu 
cisimlerde yer alan sahip olduğu 
kaynaklara yönelik ticari uzay 
kavramının geliştirilmesiyle bir-
likte, ilk gelen egemenliği sağlar 
prensibini işleten, şeffaf olmayan 
faaliyetler de sürdürülmektedir. 

Sovyetler Birliği’nin ekonomik 
çöküşü ve uluslararası sistem 
içerisindeki konumunun gerile-
mesi öğretici bir örnek olarak; 
ABD, uzay çalışmalarında milyo-
ner iş insanlarının projeleriyle yer 
almasını sağlayarak, bu alanda 
sürdürülebilirlik kılmak istemiş-
tir. Uzay baronları lakabı takılan 
dünyanın en zengin Amerikan 
vatandaşı iş insanları Jeff Bezos 
ve Elon Musk’ın uzay çalışmaları, 
özel sektörün kâr amaçlı faaliyet-
lerini de kapsayacak şekilde çeşit-
lendi. Sadece askeri ve güvenlik 
alanında değil, ekonomik gelir 

getirici ve yeni enerji kaynakları 
bulma faaliyetleri bakımından da 
uzay çekici hâle gelmiştir. 

Literatürde ticari uzay kavra-
mı, dünya alçak yörüngesine ve 
dış uzaya ekipman kullanılarak 
ticari değeri olan mal ve hizmetle-
rin sağlanması olarak ortaya çık-
mıştır. Uzay endüstrisinin devlet 
kurumları dışında özel firmalar 
tarafından imalat kısmında roket, 
ekipman, kapsül, gibi uzay uçuş-
larının ihtiyaçlarını karşılama,  
ulaşım/taşımacılık/kargo gönde-
rimi ve turizm, uydu geliştirme, 
uzayda inşaat faaliyetleri kapsa-
mında üs kurma ve otel yapma, 
uzay madenciliği, üniversiteler ve 
araştırma enstitüleri tarafından 
uzay ve uzay teknolojileri geliş-
tirme araştırmaları yapmak, ilaç 
endüstrisi için (İsveç/İsrail ortaklı 
Space Pharma gibi) yerçekimsiz 
ortamdan faydalanarak, yörün-
gede uydu merkezli bir labora-
tuvarda yeni hücre çalışmaları, 
protein kristalleştirme faaliyetleri 
gibi geniş alandaki iş alanlarını 
içermektedir. Böylece yeni uzay 
alanı farklı gezegen misyonlarını 
ve ekonomik faaliyetleri içeren, 
devlet ve devlet dışı aktörlerin bir 
arada yer aldığı faaliyetler bütü-
nü olarak tanımlanabilir. 

Uzayda güç sahibi olmak
Dış uzayın halen çözülemeyen 

bilimsel özellikleri, sınırlı bilgi ve 
insan yaşamı için paradokslar-
la dolu oluşu, aslında rekabetten 

çok işbirliğini ülkeler arasında 
gerektiren bir konumdadır. Ancak 
işbirliği, ülkelerin mutlak kazanç-
ları göz önüne alındığında geri 
plana düşmekte, gerektiğinde 
pragmatist davranarak işbirliği-
ne yanaşılmaktadır… Bu durum 
bugün Dünya yörüngesinde 80’e 
yakın uyduya sahip olan ülkelerin 
uzay ajansları kurarak kendilerini 
uzay seyahati yapabilecek konu-
ma getirmeyi hedeflerine koyma-
sına neden oldu. 

Bir devlet için uzay gücü olmak 
neden bu kadar önemlidir? soru-
sunun cevabı, uluslararası sistem 
içinde ülke olarak lider bir dev-
let, caydırıcılığı yüksek ve güçlü 
savunma ve askeri silah sistem-
lerine sahip, bilimsel teknoloji ve 
inovasyon konusunda öncü ülke 
prestijini sağlaması bakımından 
uzay gücü olmak önemlidir.  Dev-
let olarak kendi ulusal çıkarına 
uygun olarak uzayı sivil ve askeri 
amaçlarla kullanılabilme kabili-
yeti, uzay gücüne sahip olma-
sını tanımlar. Uzay gücü olarak 
nitelendirebilecek insanlı uzay 
uçuşu yeteneğine sahip, kendine 
ait uzay istasyonu olan üç eşit 
seviyedeki temel ülkeler; Rusya, 
ABD ve Çin’dir.  Bu üç ülke ara-
sındaki uzayda etkin olma müca-
delesi, dünyadaki konumlarını 
da etkilemektedir. Bunun nedeni, 
kabul edilen bir görüşe göre, uza-
yın dünya için jeopolitik açıdan 
önemli bölgelerini; dünya çevre-
sindeki alçak yörünge, dünya ile 

Doç. Dr. A. İnci 
Sökmen Alaca 
MarineDeal News’ün 
ağustos sayısına özel 
hazırladığı makale-
sinde dünyadaki üç 
büyük gücün uzayda 
etkin olma mücadele-
sini, uzayın jeopolitik 
ve askeri önemini, 
uzaydaki üstünlüğün 
dünyadaki savaşlara 
etkileri ile bu kap-
samda yapılan işbir-
liklerini ve uzay silah 
sistemlerini kaleme 
aldı A. İnci Sökmen Alaca
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ay arasında kalan bölge ve ayın 
kontrolünü ele geçiren devletin 
dünyadaki tüm hükümetlerin 
askeri, siyasi ve ekonomik geliş-
melerini etkileyebilecek bir güce 
ulaşabileceğidir.  Diğer bir önemli 
konu bu üç ülke bilimsel teknolo-
jik alanda daha etkin olarak mer-
kez ülkeleri oluşturmakta, diğer 
ülkeler onlara bağımlı bir uzay 
işbirliği stratejisi geliştirmektedir. 

Uydu teknolojisi,  uzaydan 
kontrol edilebilen yeni silahlar  
(yönlendirilmiş elektromanyetik 
spektrum silahları; lazer tekno-
lojisi gibi),  casusluk ve dinleme  
amaçlı  keşif  ve  gözlem  uydu-
ları, uyduları silaha dönüştürerek 
üzerine yerleştirilebilecek yüksek 
enerjili lazer silahları, dünyanın 
havasını kontrol edebilecek sis-
temler, küçük mikro uydu atılı-
mı ile veri toplama imkânları-
na sahip olunabilme nedeniyle 
uzayın jeopolitik açıdan önemini 
artırmıştır. Uzay alçak ve diğer 
yörünge noktalarına gönderilen 
uydular, yaklaşık 30 yıl gibi süre-
lerde bu noktalarda kalarak hiz-
met vermektedir. Özellikle alçak 
yörünge en çok devletlerin yer 
almak istediği alan olduğu için bu 
yörünge üzerinde uydu yerleşti-
rebilen ülkeler kendi egemenlik 
alanlarını da oluşturmaktadır. 

Ülkelerin uzay ajansları sivil 
ve barışçıl amaçlı uzay misyon-
larını gerçekleştirmek, planlamak 
ve koordine etmek üzere açılmış-
lardır. 2019 yılından itibaren başta 
ABD olmak üzere Fransa, Rusya, 
Çin, Almanya kendi orduları içeri-
sindeki mevcut kuvvet komutan-
lıklarına ilave uzay komutanlığı 
kurarak, uzay tabanlı askeri silah 
sistemleri, yeni savaş unsurlarını 
geliştirme, uzaydaki uydularını 
koruma amacını hedeflemişlerdir. 

Uluslararası uzay hukuku uzayın 
silahlanmasına izin vermezken, 
barış zamanında savunma amaç-
lı askeri unsurların geliştirilme-
si konusunda muğlak ifadelere 
sahiptir. Uzay komutanlıklarının 
kurulması, yeni uzay konsepti 
içinde önemli bir gelişme olarak 
nitelendirilmektedir. 

Uzay gücü kapsamında üç 
ülkenin özellikle ABD’nin Çin 
ve Rusya’nın çalışmalarına şüp-
he ile bakması, gizli projelerin 
geliştirildiği yönündeki istihbarat 
raporları şimdilik yer yani Dün-
ya'dan kontrol edilen uzay komu-
tanlıklarının önemini artırmıştır. 
İnşa edilmesi devam eden Çin 
uzay istasyonu ve modül alanla-
rında hangi bilimsel çalışmala-
rın sürdürüleceği, bir modülün 
askeri üs olarak mı kullanılacağı, 
planlanmış uzay üssünün geniş 
iki robotik kolunun uyduları dev-
re dışı mı bırakacağı, yönlendiril-
miş elektro manyetik spektrum 
silahlarının yerleştirilebileceği 
platformlar mı yaratılacağı gibi 
güven arz etmeyen konular Ame-
rikan Ordusu tarafından yakın-
dan takip edilmektedir. Çin’in 
Ay'ın karanlık yüzüne ilk inen 
ülke olarak yaptığı çalışmalar, 
özellikle elektro manyetik alan 
çalışmaları ve yeni savaş kon-
septi olarak Işın Harbi kavramını 
geliştirmesi, lazer tüfeklerin uzay 
alanında kullanılabilecek yeni 
nesil silah sınıfında olması, kuan-
tum ışınlanma çalışmaları, askeri 
alanda uzay tabanlı yeni savaş ve 
silahların geliştirildiğini gösteren 
örneklerdir. Uzay tıbbı alanındaki 
çalışmalar özellikle virüs ve bak-
teri sistemleri geliştirme, protein 
kristalleştirme yeni bio teknolojik 
silahların yaratılması bakımın-
dan da önemlidir. 

Uzay savaşı
Devletlerarasında uzay, bir 

savaş alanı olarak değerlendiril-
diğinde bu alandaki hâkimiyet 
dünyada askeri güç liderliğini ve 
savaşların galiplerini de belirle-
yecek bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Uzaydaki üstünlük, 
kara, deniz, hava savaşlarını da 
etkileyebilecek bir niteliğe sahip-
tir. Bu imkânlardan yoksun olmak, 
teknoloji kullanmadan (GPS navi-
gasyon sistemi, uydu telefonları, 
füze savunma sistemleri, istihba-
rat bilgisi alma, alan görüntülen-
mesi devre dışı kalacak şekilde) 
savaş yapabilecek bir kapasite-
ye inmektir. Aynı zamanda bir 
ülkenin uzaydaki ekipmanları-
na (uydular, uzay istasyonu vb.) 
yönelik herhangi bir saldırı (siber 
saldırı, katil uydular ile uydu-
ları etkisiz hale getirme, kuvvet 
kullanma) savaş sebebi sayılarak 
dünyada savaşa neden olabilecek 
bir unsur içermektedir. 

Soğuk Savaş döneminde stra-
tejik bir alan olarak, uzay da 
ABD ile Sovyetler Birliği arasında, 
keşif-gözlem ve istihbarat uydu-
ları fırlatma, kıtalararası füze sis-
temleri geliştirme, insanlı uzay 
seyahati, dünyanın uydusu aya 
ayak basma, yeni gezegen keşif-
leri ve dış uzay alanında bir uzay 
istasyonu inşa etme konuların-
da büyük rekabet gerçekleşmiş-
ti. Yarışa dayalı rekabetin temeli 
bilim ve teknolojide küresel lider 
olarak insanlığa yön veren ülke 
olma hedefine dayanmaktaydı. 
Aynı zamanda iki ülke arasındaki 
nükleer silahlanma yarışının bir 
parçasıydı. Bu nedenle de uzay 
yarışı bir silah yarışı olarak da 
görülmektedir. Uzay yarışı Sov-
yetler Birliği’nin 1957’de insanlı-
ğın ilk yapay uydusu Sputnik 1’in 

fırlatmasıyla başladı. ABD için bu 
kendi savunma sisteminde büyük 
bir zayıflık olarak görüldü çün-
kü Sovyetler her yerden ABD’yi 
izleyebilecekti. O dönemde geliş-
tirilen gizli Rus askeri uzay üssü 
Almaz, içerisinde 6 mürettebatın 
görev yapabileceği, yüksek çözü-
nürlüklü teleskop, optik ve fotoğ-
raf çekme sistemlerine sahip ola-
rak, istihbarat toplamada önem 
taşıdığını göstermekteydi.  Askeri 
uydular savaşın Dünya üzerinde 
kazanılması için önemli hale gel-
di ve Soğuk Savaş süresince iki 
ülke tarafından hızlıca teknolojik 
yönden geliştirildi. 

Sovyetler Birliği’nin çökmesiy-
le uzay rekabeti durma noktasına 
gelirken, başlangıçta öne geçen 
Rus üstünlüğü, ABD’nin Apollo 
projesiyle Ay’a ilk insanlı ziya-
ret yapmasıyla eşitlenmişti. 2003 
yılından itibaren ise Çin bu uzay 
çalışmalarını başlatarak, ABD’nin 
yeniden uzay alanına dönmesi-
ne neden oldu. Özellikle Çin-ABD 
arasındaki dünya liderliği müca-
delesini kazanabilmek, olası iki 
ülke arasındaki savaş durumun-
da askeri açıdan görece geride 
olan Çin’in asimetrik kabiliyetle-
rini uzay aracılığı ile geliştirerek 
savaşı kazanabilme beceresi elde 
etme faaliyetlerine hız vermesi, 
yeni yarışın nedenleri sayılabi-
lir. Soğuk Savaş döneminde Çin, 
Ruslar tarafından düşünülmüş 
olan uzaydaki askeri uydula-
rı imha ederek, düşmanı kör ve 
sağır bırakacak anti uydu savar 
stratejisini benimseyerek bu alan-
da kendini geliştirdi. Dünyadan 
atılan bir füze ile kendi mete-
or uydusunu vurarak, yörüngede 
yer alan askeri uyduları etkisiz 
kılabilecek kapasiteye ulaştığını 
gösterdi. Uzay savaşının temelini 

oluşturan uyduları etkisiz hale 
getirmek için füze ile vurma, siber 
casus yazılım ile etkisiz kılma, 
uydu frekansını bozma, iki uydu-
yu çarpıştırarak yok etme, lazer 
ışını göndererek imha etme, casus 
küçük bir uyduyu diğer uydu-
nun altına yerleştirerek uzaktan 
kontrol etme, robotik kollarla 
yörünge dışına fırlatma bu sava-
şın temel taktikleri olarak görül-
mektedir.  Askeri uyduların tes-
pitlerinde yine Ruslar dünyadaki 
teleskopları kullanmakta, Çin de 
bunu dünyanın en iyi uzay göz-
lem noktası Şili'deki teleskopla 
yapabilmektedir. Şili ve Çin ara-
sında gizli uzay çalışmaları yürü-
tüldüğü ile ilgili basına yansıyan 
bilgiler bulunmaktadır. 

Uzay savaşı uydu sistemlerini 
hedef noktası olarak gösterirken, 
diğer bir önemli nokta dünyadaki 
savaşta uzayın savunma alanında 
önemli bir stratejik alan olmasıdır. 
Hipersonik ve yeni nesil otonom 
nükleer başlıklı füzeler, uydulara 
yerleştirilebilen lazer ışın kalka-
nı ile atmosfere çıktıklarında yok 
edilebilmektedir. ABD’nin kıtala-
rarası balistik füzelere karşı yük-
sek irtifa hava savunma sistemi 
ile koruma sağlaması yüzde yüz 
değildir. Bu açığı uydu üzerindeki 
lazer kalkanı ile başarabilir. Bu 
nedenle uydu ya da uzay istas-
yonuna yerleştirilmiş füze lazer 
tabanlı savunma sistemleri güçlü 
bir savunma desteği sağlayabil-
mektedir. Dünya üzerinde dene-
me amaçlı bile atılan her türlü 
füzeleri uzaydan takip edebilen 
uydu uyarı sistemleri de karşı 
füze atılması için kritiktir. Tüm 
uydularla ilgili istihbarat, savun-
ma ve saldırı amaçları, neden 
uzay savaşında hedef alındıkları-
nın ve devletlerin bu yönde savaş 
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taktikleri geliştirdiklerini açıkla-
maktadır. 

Uzayda deniz kuvvetlerinin 
ayrı bir önemi bulunmaktadır. 
Kapalı alanda, yüksek basınç 
altında uzun süre karanlık ortam-
da yaşayabilen, savaşabilen deni-
zaltı personeli, dış uzay alanında 
istasyonda ya da gezegen yaşam 
platformlarında uyum sağlayabi-
lecek uzay personeline en yakın 
gruptur. Deniz kuvvetleri perso-
nelinin uzay çalışmalarına ciddi 
destek verdiği ABD’de astronot-
ların bir kısmı  (Mercury, Apol-
lo ve Gemini projelerinde vb.) 
donanmadan seçilmiştir. 1958 
yılında kurulan sivil uzay ajan-
sı NASA’nın astronot yetiştirme 
programı, donanma askeri yetiş-
tirme programından alınmış, 
havuzlarda özel eğitimler gelişti-
rilmiştir.  Uzayda denizcilerin kul-
landığı haberleşme, navigasyon, 
okyanus takip, hava durumunu 
gösteren uydu sistemlerinin geliş-
tirilmesi 1970’li yıllarda Amerikan 
Donanması yetkilileri tarafından 
tasarlanmıştır. 2019’da faaliyete 
geçen Amerikan Uzay Komutan-
lığı çekirdek kadrosuna otuzdan 
fazla Amerikan Donanması aske-

ri katılmıştır. Komutanlığın görev 
yetkileri arasında yer alan uzay 
gözetleme ve kontrol sistemi, yine 
Amerikan Donanması tarafından 
1958’lerde uyduların yaydığı rad-
yo frekanslarını yakalayarak yer-
lerini saptayan sistemi geliştir-
mişlerdir. Amerika’nın uzay kon-
trol, silah ve uydu sistemlerinin 
gelişmesinde donanmasının çok 
ciddi bir katkısı olduğu görülmek-
tedir. Asya Pasifik’de Çin ile girişi-
lecek olası sınırlı bir deniz sava-
şında uzayın etkin kullanılacağı 
ve bunu bilen Çin’in de Rusya gibi 
anti uydu silah sistemleri geliştir-
diği anlaşılmaktadır.

Yeni uzay ortamında, dünyada-
ki siyasi ittifak ilişkileri, stratejik 
bilgi içeren uzay faaliyetleri konu-
sunda da kamplaşmaya neden 
olarak Batı dünyası ve diğerleri 
ayrımını da ortaya çıkardı. Ameri-
kan Uzay Ajansı NASA liderliğin-
de imzalanan Artemis Ay Anlaş-
ması ve NATO’da uzayın askeri 
alan konsepti içine alınması bu 
bölünmeyi göstermektedir. Küre-
sel anlamda değil bölgesel lider 
konumuna gelmek isteyen ülkeler 
için de komşularıyla rekabet bu 
alanda sürmektedir. Avrupa Uzay 

Ajansı daha istikrarlı ve Avrupa 
ülkelerinin işbirliğini içerirken, 
Orta Doğu’da İsrail ve destekledi-
ği BAE, Suudi Arabistan bir tarafta, 
İran ve Türkiye kendi imkânlarıy-
la uzay yeteneklerini geliştirmeye 
devam etmektedir. Asya Bölge-
si’nde Çin dışında Japonya, Hin-
distan ve Güney Kore de bu alan-
da yeni projelerle yarışın içinde 
olduğunu göstermektedir. Latin 
Amerika’dan Brezilya ve Şili, Afri-
ka’dan da Güney Afrika ön plana 
çıkarken diğer bölgelere kıyasla 
etkinlikleri daha düşük seviye-
lerdedir. 

 Brüksel’de düzenlenen Hazi-
ran 2021 NATO Liderler Toplan-
tısı’nın sonuç bildirisinde ortaya 
çıkan yeni tehdit ve sınamalar 
karşısında İttifakın siyasi rolü-
nü ve kapasitesini artıracağına 
yer verildi. Bu yeni tehdit alanla-
rından biri,  2019 Londra NATO 
Liderler Zirvesi’nde kabul edilen 
uzayın, yeni askeri harekât orta-
mından gelmekteydi. İttifakın 
beşinci maddesi uzaydaki mütte-
fik üyelerinin sahip olduğu dona-
nıma yönelik kasıtlı bir saldırı ile 
başlatılacağı da bildiriye eklen-
di. NATO içerisinde uzayla ilgili 

askeri birimin kurulması karar-
laştırıldı. 2030 NATO bildirisinde 
daha detaylı yer alacak planlar 
için ön hazırlık süreci başlatıl-
mış oldu. Rusya, uluslararası uzay 
istasyonundan ayrılarak Çin ile 
ortak projeler geliştireceğini bil-
dirdi. Böylece dünyadaki kamp-
laşma uzaya da taşınmış oldu. 
Hint Pasifik projesi kapsamında 
Çin’i dengelemek için kurulan 
Hindistan, Güney Kore, Japonya 
ve Avustralya dörtlüsünün uzay 
faaliyetleri de hızla devam etmek-
tedir. Bölgesel dengelemeyi uzay-
la gerçekleştirmek özellikle Çin’in 
nükleer füze saldırılarını ve uydu-
larını yok edebilen Hindistan’ın 
gizli silahı KALI 5000 (Kilo Amper 
Linear Injektör), Japonya’nın uzay 
asansörü projesiyle daha fazla 
sayıda personeli uzaya taşıması, 
Güney Kore ve Japonya’nın dev 
robot projeleri ABD tarafından 
desteklenmektedir. Yeni silah sis-
temleri içerisinde nükleerden çok 
yönlendirilmiş elektro manyetik 
silahların (parçacık ışınlı, yüksek 
lazer silahları) otonom olarak 
tasarlanarak uydulara yerleştiril-
mesi düşünülmektedir. ABD için 
en kritik Kuzey Kutup Bölgesi'ne 

halihazırda var olan Rusya’ya ila-
veten Çin’in de yerleşmesi uzay 
faaliyetlerini riske sokabilecek 
gelişmelerdendir. Rusya’nın uzay 
istasyonunu korumak üzere geliş-
tirdiği; füze tipi Schit 1 ve Schit 
2 savunma sistemleri, uygun 
her yerde uzay aracını fırlatabil-
me imkânına sahip mobil deniz 
fırlatma ünitesi, Cosmos 2543 
uydusundan yaptığı uzay tabanlı 
lazer silah denemesi, İran Devrim 
Muhafızları’nın gizli uzay tabanlı 
balistik füze geliştirme sistemi-
ne ve uydu çalışmalarına destek 
vermesi ABD’nin endişelerini artı-
ran konulardır. Dünyadan uzaya, 
uzaydan dünyaya, uzay içinde 
kullanılabilen kinetik ve kinetik 
olmayan silahların gizlice geliş-
tirildiği ve bazılarının uydulara 
yerleştirildiği görülmektedir. 

Uzaydaki tüm silahlanma 
çalışmalarına karşın, yeni geze-
genleri insanlık için keşfetmek, 
uzay çalışmaları ile birlikte tek-
nolojik düzeyi artırmak, güneşin 
ve uzayın kozmik radyasyonuna 
karşın önleyici sistemler üretmek 
insanlık için ileriye götüren çalış-
malardır. Bu alanlarda tüm dev-
letlerin işbirliği gerekmektedir.
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ABD ekonomisi enflasyon çağına giriş 
yaparken, FED uyanık davranmaya 

devam ediyor. Her ne kadar FED art-
makta olan enflasyonun geçici olduğu-
nu tekrar etse de enflasyon artmaya 
devam ediyor. Enflasyon oranı FED'in 
uzun vadeli hedefi olan yüzde 2'nin 
üzerine çıktı. Hatta piyasa beklentileri-
nin de üstünde ilerliyor. Dolayısıyla, er 
ya da geç FED faiz oranını yükseltmek 
zorunda kalacak. Kaldı ki son enflasyon 
verileri FED'in de enflasyon beklentisi-
ni yükseltmesine sebep oldu. Haziran 
ayında enflasyonun yüzde 3,4'e yükse-
lebileceğini ifade ettiklerini hatırlat-
mak isterim. Ancak, haziran enflasyon 
oranı bu değerin de üzerine çıkarak 
yüzde 4,5 oldu. Bu oran; (1) FED ve 
piyasaların geçmişteki tahminlerinin 
ve (2) piyasa beklentisinin hayli üze-
rindedir! 

Neden enflasyonun geçici 
olduğu tahmin ediliyor? 
Çünkü pandemi döneminde enflas-

yonu yukarıda tutan lojistik ve emtia 
fiyatlarındaki yükselişin duracağı, 
tüketimin ivme kaybedeceği, ekonomik 
faaliyetin bir süre sonra yavaşlayacağı 
öngörülüyor. Hatta sonbaharda pan-
demi sebepli ekonomik yavaşlama da 
gündemde. 

Ancak "geçici" öngörüsüne karşıt 
etkenler de mevcut: (1) 2008 krizinden 
beridir FED piyasalara para akıtıyor. (2) 
Hatta 2020 yılında pandemi ile birlikte 
akıttığı paranın miktarını yükseltti. (3) 
Trump döneminde ithalat vergisi artışı, 
ithal ürün fiyatlarını yükseltti. (4) Hem 
Biden hem de Trump'ın canlandırma 
paketleri iç piyasada talebi bir hay-

li tırmandırdı. Demek istediğim şu ki 
yükselen enflasyon geçici olmayabilir. 
Özellikle Biden ve Trump'ın canlan-
dırma paketleri ile FED'in süregelen 
para akışı enflasyon yükselişinin esas 
itici gücüdür. Çünkü para miktarındaki 
dalgalanmalar fiyatlarda da dalgalan-
ma yapar. 

 
Unutmayalım ki; para arzı 
tek başına enflasyonist değildir 
Bu noktada FED'in dikkat ettiği baş-

kaca bir veriyi de anlatmak gerekiyor. 
Morgan Stanley Research, BEA veri-
lerine göre ABD'de piyasalara akıtılan 
para ile harcanan para miktarı karşı-
laştırıldığında, harcamaların göreceli 
olarak düşük kaldığı görülüyor. Top-
lumun bir bölümü piyasaya sunulan 
parayı harcamak yerine tasarruf etmeyi 
tercih etmiş.  

 
Enflasyondaki yükselişin 
geçici olmadığı varsayımı 
tehlike yaratır! 
Eğer ülke genelinde enflasyondaki 

yükselişin geçici olmadığı düşünülürse, 
çalışanların maaş artış talebi enflas-
yon oranının üstüne çıkacaktır. Firma-

lar, fiyatlar yükselecek beklentisi ile 
ürünlerine ekstra zam yapacaktır. Yani 
atalet faktörü devreye girebilir. Şöyle 
ki, fiyat artış beklentisi kendi kendine 
kaybolabilen bir süreç değildir. Enflas-
yonun kendi başına sürüp gitme eyle-
mine "atalet" diyebiliriz. Ataleti engel-
leyecek hareket, merkez bankalarının 
faiz artışıdır. 

Kısacası, ABD ekonomisi ya FED ya 
da pandeminin tekrar patlaması halin-
de enflasyon canavarından kurtulabi-
lir. Elbette, faiz artışının da olumsuz 
etkileri olacak ama onlara bu yazıda 
değinmeyeceğiz. Atlantik'in bir tara-
fında böyle bir artımın yapılmasının 
diğer ülkelere etkisi nasıl olur? Geçmiş 
tecrübeler bu tür faiz artışlarında (1) 
dış borç yani döviz cinsinden borçlu 
olan ülkelerin zorlandığını gösteriyor. 
(2) Cari açık veren ülkeler de tökez-
leyecektir. (3) Düşük döviz rezervine 
sahip ülkeler için de kolay olmayacak. 
(4) Olumsuz etkilenecek diğer bir ülke 
tipi de yerel parası aşırı değerlenmiş 
olanlardır. Ülkemiz maalesef yukarı-
da yazılı dört unsurdan üçüne sahip! 
Bu sebeple ABD enflasyon verisi çok 
önemli. 

Öte taraftan "görünen köy kılavuz 
istemez" misali, ABD'de artan enflas-
yon verisine tepki olarak FED tarafın-
dan yapılabilecek faiz artışına yönelik 
tedbirlerin alınması 2022 yılı ekonomi 
gündeminin önemli bir maddesi ola-
caktır. Bakalım ekonomi yönetimi ne 
tür adımlar atacak?

Burada yazılanlar yatırım tavsiyesi 
değildir.
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ABD enflasyonunun 
ekonomilere etkisi

Eğer ülke genelinde 
enflasyondaki yükse-
lişin geçici olmadığı 
düşünülürse, çalışan-
ların maaş artış talebi 
enflasyon oranının 
üstüne çıkar, firmalar, 
fiyatlar yükselecek 
beklentisi ile ürünleri-
ne ekstra zam yapar. 
Yani atalet faktörü dev-
reye girebilir

İklimlendirme Sanayi İhracatçı-
ları Birliği (İSİB), 28 Haziran-2 
Temmuz 2021 tarihleri arasın-
da Brezilya’ya düzenlediği diji-
tal ticari heyet organizasyonunu 
toplam 111 görüşme ile tamam-
ladı. Türkiye’den 17 firmanın 
katıldığı organizasyona Brezil-
ya’dan toplam 43 firma iştirak 
etti. 

Brezilya dijital ticari heyet 
organizasyonu, 28 Haziran 2021 
tarihinde T.C. Brezilya Büyükel-
çisi Murat Yavuz Ateş, Sao Pau-
lo Ticaret Ateşesi Cansu Dinçer 
Zeybek, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Heyet Başkanı Murat Bakanay 
ile heyet katılımcısı firmaların 
temsilcilerinin katıldığı bir bilgi-
lendirme toplantısı ile açıldı.    

Zoom programı üzerinden 
Brezilya’da yerleşik iklimlendir-
me sektöründen (HVAC sektö-
rü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt 
hizmetleri ve danışmanlık fir-
malarından 43 firma yetkilisi ile 
yapılan görüşmelerde Türk fir-
maları toplam 111 iş görüşmesi 
gerçekleştirdi. 

Brezilya’nın yüzölçümü, 
nüfusu, iklim yapısı, şehir plan-
laması, üretilen ürünler ve çeşit-
liliği ile sektörümüze ait birçok 
ürününün kullanım olanakla-

rına sahip olduğunu ve ülke-
miz için potansiyeli büyük bir 
pazar olduğunu ifade eden İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet 
Başkanı Murat Bakanay, “Brezil-
ya’da enerji verimli sistemler ve 
ürünler, güneş enerjili sistemler, 
soğutma sistemleri, endüstriyel 
soğuk odalar ve dondurucular, 
klima sistemleri ve havalandır-
maya yönelik ihracat ürünleri ön 
plana çıkmaktadır.

Ülkeye, 2020 yılı ihracatımız 
bir önceki yıla göre yüzde 18, bu 
yılın ilk beş ayında ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 57 
oranında arttı. Lakin Brezilya’nın 
toplam potansiyeline baktığımız-
da ihracat anlamında daha çok 
yol almamız gerektiğini düşü-
nüyoruz. 

Brezilya’ya ilk ticaret heye-
timizi dijital ortamda 17 firma-
mızın katılımı ile gerçekleştirdik. 
Firmalarımızdan heyet sonunda 
aldığımız değerlendirme anket-
lerinde olumlu sonuçlanması 
beklenen görüşmelerin yüz-
de 32 oranında çıkması bizleri 
çok sevindirdi. İSİB olarak bun-
dan sonraki süreçte Brezilya 
ve Güney Amerika ülkelerinin 
iklimlendirme sektör ithalatın-
dan aldığımız payın artırılması 
için faaliyet ve organizasyonları-
mıza hız kesmeden devam ede-
ceğiz,” dedi.

İSİB'in hedefi Brezilya
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For instance, stocks, which have 
traditionally been regarded as 
the most profitable investment 
instruments in the long run 
across the globe, have been upset-
ting their investors in the case 
of Turkish markets, with returns 
that are well below the inflation 
rate. 

In this regard, a recent study 
published by Bizim Menkul Değer-
ler which sheds light on how var-
ious instruments have performed 
since 2010, will certainly become 
a key roadmap for investors.

According to the report, which 
examines the total return on 
main investment instruments 
over the past 11,5 years since 
January 2010 as of May 2021, con-
sumer inflation rose by 208,5 per-
cent over this time frame. Against 
this high consumer inflation, 
the investment tools should be 
considerably higher in terms of 
returns. However, the study has 
found that over the same period, 
the return on shares was only 134 
percent way below the consumer 
inflation rate over the same peri-
od. Experts say that over the long 
term; stocks as higher risk invest-
ment tools should have yielded 
higher returns. But we should be 
quick to highlight that this sit-
uation is unique to the Istanbul 
Stock Exchange. Because in the 
same period, the stock exchang-
es in developing countries per-

formed much better. 
The reason why Borsa İstanbul 

has suffered is due to a variety of 
factors including foreign investors 
pulling out; the general poor per-
formance of company profits, and 
local investors being focused too 
much on short-term transactions. 
The property market on the other 
hand has posted a profitability 
of 393 percent over the past 11,5 
years. This makes Turkey a world 
leader in property price perfor-
mance, but the absolute worst 
performer in terms of stocks. 

Deposit yields also
succumb to inflation
The same report found that 

over the past 11,5 years; deposits 
in Turkey, including bond inter-
ests, haven’t offered any real 
returns. According to the find-

ings, while consumer inflation 
increased by 208 percent, yields 
from lira accounts remained at 
214%.

Experts note that on aver-
age, large saving deposits receive 
higher interest rates while small 
deposits remain below average 
and fail to even out the effects 
of the inflation rate. Analysts say 
that Turkey’s political authority’s 
general attitude is one of the rea-
sons behind the real low rate 
behind lira based interest rates 
coupled with historically low 
global interest rates.

Gold yields at 904 percent 
Experts highlight that Turkey's 

situation is vastly different from 
the rest of the world, noting that 
this owes to the fact that both 
the inflation and the risk premi-
um are high. At the same time, 
the interest rates being low and 
sometimes even being in the neg-
ative often direct saving holders 
to foreign currencies and gold, 
which in turn contribute to the 
devaluation of the lira. 

According to the study, the 
sliding lira also multiplies the 
return on gold on a lira basis. In 
the past 11,5 years, the return on 
gold has been 904 percent on a 
lira basis, while returns from sav-
ing accounts were at 606 percent 
for the dollar and 470 percent for 
euro (against the lira). 
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Market fluctuations 
combined with a low 
interest rate environ-
ment in Turkey has 
directed savings hold-
ers to high-yield invest-
ment instruments. 
Recent research on 
past trends is upending 
established perceptions 
mostly owing to the 
unique problems of 
Turkish markets

Stock market bottoms; property market overheats

DNV approves ultrasound fire fighting foam test

Classification society DNV has 
issued a verification statement 
allowing global survival technol-
ogy specialist Survitec to use its 
game-changing fire foam testing 
process onboard maritime ves-
sels or offshore structures.

Survitec’s new Produced 
Foam Live Test method uses 
ultrasound technology to verify 
the effectiveness of fire-fighting 
foam, according to the mandato-
ry requirements set out in IMO 
MSC.1/Circ.1432 9.2.4.

The ruling applies to any ves-
sel or offshore structure that 
has a deck foam system, a high 

expansion foam system (engine 
room) or Heli-deck foam system. 

Foam proportioners or other 
mixing devices need to be tested 
every five years to confirm that 
the mixing ratio is within +30 to 

-10% of the nominal mixing ratio 
defined by the manufacturer. 

However, while ultrasonic 
flow meters are commonly used 
to measure fluid flow in pipe-
work, it is thought to be the first 
time ultrasound technology has 
been used to quantify the exact 
water/foam ratio. Two ultrasonic 
flow meters are used to compare 
both values.

MAN Energy Solutions  will be 
supplying Maersk with a  dual-fu-
el methanol engine for a container 
ship.

The MAN B&W 6G50ME-LGIM 
(Liquid Gas Injection Methanol) 

type engine will be installed on a 
2,100-teu container ship ordered by 
Maersk at Hyundai Mipo Dockyard.

MAN Energy said it expected 
the containership to be the first 
non-methanol carrier to have a 

methanol powered engine. While 
Maersk’s biggest competitors are 
opting for LNG as bridging fuel, the 
Danish shipowner believes it can 
achieve greater gains in terms of 
decarbonisation by using green 
methanol as a fuel.

MSC Group, Oldendorff Carriers join Methanol Institute
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Orkim's new tankers fitted with Thordon's COMPAC
Orkim’s new tankers fitted with 
Thordon's COMPAC

Malaysia’s Orkim Sdn Bhd. 
company’s newest vessels have 
been fitted with  a COMPAC sea-
water lubricated shafting system 
from Thordon Bearings.

China’s Fujian Southeast Ship-
yard recently delivered four ves-

sels out of  five new product tank-
ers ordered by Malaysia’s Orkim 
Sdn Bhd.

The 9000dwt Orkim Sapphire 
and Orkim Pearl, and 14,500dwt 
Orkim Diamond and Orkim 
Emerald are  the first vessels in 
the ship operator’s fleet to be fit-
ted with a COMPAC system.

Working with the shipown-
er’s representative, Shang-
hai-based CY Engineering, Thor-
don’s authorized distributor in 
China, supplied, installed and 
commissioned COMPAC seawa-
ter lubricated bearings machined 
for shaft diameters of 380mm 
(14.96in) and 405mm (15.94in). 

Thordon’s Water Quality Package 
also formed part of the supply 
scope to the single screw ships.

The COMPAC system is a 
high-performance seawater-lu-
bricated bearing system primari-
ly for “blue water” operating envi-
ronments. According to its man-
ufacturer, it was  formulated to 

reduce start up friction and elim-
inate stick-slip, an open seawater 
lubricated propeller shaft system 
offers considerable advantages to 
ship owners, not only in bearing 
wear life predictability and reli-
ability, but they are also more 
economical to maintain, easier to 
install and are future compliant.

MSC takes delivery
of largest cruise
ship built in Italy
Swiss-based cruise line MSC 
Cruises on 26 July took deliv-
ery of the largest cruise ship 
ever built in Italy, its new 
flagship MSC Seashore.

The vessel, which features 
the latest-generation of envi-
ronmental technologies and 
equipment, is built by Italian 
shipbuilder Fincantieri.

The equipment includes 
hybrid exhaust gas cleaning 
systems (EGCS) and selec-
tive catalytic reduction sys-
tems, which are expected to 
achieve a 98% reduction of 
sulphur oxide (SOx) emis-
sions and nitrogen oxide 
(NOx) emissions by 90%.

The wastewater treatment 
system has been designed 
in line with the Internation-
al Maritime Organization’s 
(IMO) MEPC 227(64) Resolu-
tion to meet the purification 
standards.

The EVO class ship is 
also equipped with “Safe Air” 
UV-C lamp air purifier tech-
nology, expected to eliminate 
99% of viruses and bacteria 
to support COVID-safe oper-
ations.

“The construction of MSC 
Seashore is an investment 
that generates an direct and 
indirect economic impact of 
almost five billion euros on 
the Italian economy,” said 
MSC Cruises executive chair-
man Pierfrancesco Vago.

By investing in eco-friend-
ly technologies, MSC Cruises 
expects to improve its posi-
tion in achieving net carbon 
neutral operations by 2050.

MSC Seashore will begin 
its first season in the Medi-
terranean, calling at Genoa, 
Naples, Pompeii, Messina, 
Valletta, Barcelona and Mar-
seille. 

It will make its North 
American debut in Novem-
ber 2021 in Miami.

Its sister vessel MSC Sea-
scape is currently under con-
struction at the Fincantieri 
Monfalcone shipyard and is 
due to enter service in late 
2022.



MSC Group, Oldendorff Carriers join Methanol Institute
The Methanol Institute (MI) on 
20 July announced that  MSC 
Group and Oldendorff Carriers 
joined the association as its  
newest members.

“The two companies -both 
highly respected leaders in their 
respective shipping markets- 
join a community dedicated to 
knowledge sharing and expe-
rience building in the use of 
Methanol as a safe, future-proof 
fuel,” MI said in a press release.  

MSC Group and Oldendorff 
join a growing roster of ship-
ping companies actively explor-
ing the use of Methanol as a 
marine fuel in preparation for 
an environment in which green-
house gas (GHG)  emissions and 
carbon intensity will be subject 
to tighter regulatory control; it 

added. 
MSC Group is a global oper-

ator across the transport and 
logistics sectors. Oldendorff 
Carriers is a family-owned dry 
bulk shipowner and operator. 
Both companies have been tak-
ing steps to decarbonize over 
the past few years. 

“MSC is actively exploring and 
trialling a range of alternative 
fuels and technologies on top 
of some significant energy effi-
ciency improvements across its 
fleet and considers Methanol 
to be one of the key long-term 
solutions available,” said Bud 
Darr, Executive Vice President, 
Maritime Policy and Government 
Affairs, MSC Group.

“Oldendorff has been actively 
exploring the potential of vari-

ous emerging renewable energy 
solutions as well as initiating the 
development and application of 
green technologies across the 
fleet,” said Scott Bergeron, Direc-
tor Business Development and 
Strategy, Oldendorff Carriers. 

“Today over 95% of the owned 
fleet and most of the char-
tered vessels are eco-type ves-
sels; this is a testament to our 
commitment to reducing the 
environmental impact of our 

operations and supporting the 
maritime industry along the 
pathway towards decarbonisa-
tion.”

Gregory Dolan, CEO of MI 
said  the group was  “delighted 
to welcome Oldendorff and MSC 
as our newest members, we 
are pleased to see more of the 
world's best-known and influ-
ential shipowners and operators 
recognizing the potential that 
Methanol has as a marine fuel 

for today and tomorrow.”
Founded in 1989, the Metha-

nol Institute serves as the global 
trade association for the meth-
anol industry representing the 
world's leading methanol pro-
ducers, distributors and tech-
nology companies. The mission 
of the MI is to serve and pro-
vide cost-effective value to its 
membership from our offices 
in Singapore, Washington, D.C., 
Brussels, Beijing and Delhi.

The Oil Companies Internation-
al Marine Forum (OCIMF) said 
it was currently developing 
an updated version of its Ship 
Inspection Report Programme 
(SIRE) tanker risk assessment 
tool, which is generally regard-
ed as being central to support-
ing safety and best practice in 
the marine industry.

The new regime, SIRE 2.0, 
will replace the current sys-
tem from Q2 2022, delivering 
a more comprehensive inspec-
tion regime with enhanced 
tools, strengthened governance 
processes and more in-depth 
reporting outcomes, following 
a risk-based approach, the oil 
industry body has confirmed.

The body said “SIRE 2.0 
inspections will be complet-
ed using an intrinsically safe, 
Ex-proof (IECEx) tablet device, 
allowing inspections and 
feedback to be reported and 

documented in real-time. An 
expanded question set cover-
ing core (critical requirements), 
rotational (ad-hoc), conditional 
(unique to vessel, operator or 
ship type) and campaign (a tar-
get area of concern) questions 
will be created for each ves-
sel inspection. In another key 
development, every question in 
the inspection report will be 
assessed in relation to equip-
ment, processes and human 
factors.”

It noted that this approach 
will allow inspections to be 
completed more efficiently and 
enable ‘grades’ of reporting 
from positive to negative, pro-
viding more detailed marine 
assurance data for identify-
ing and addressing root caus-
es of deficiencies or problems 
onboard.

Robert Drysdale, Managing 
Director, OCIMF, commented: 

“Replacing SIRE with a new, 
improved and altogether more 
comprehensive SIRE 2.0 regime 
from next year will mark a 
significant change for indus-
try but this change will deliver 
tangible benefits by enhancing 
our ability to ensure safety and 
best practice across the global 
tanker fleet.”

OCIMF says it has been work-
ing on this project to devel-
op SIRE 2.0 since 2017. Three 
working groups responsible 
for governance, inspection and 
technology report to a steering 
group that is tasked with deliv-
ering the new programme.

The SIRE 2.0 regime is 
expected to become operation-
al from Q2 2022. Until then, the 
current SIRE programme will 
continue to be updated and 
improved to incorporate the 
latest standards, best practice 
and regulations.

OCIMF revamps its tanker inspection tool

SSY Futures Ltd said it has 
arranged the first trade in the 
Singapore Exchange’s (SGX) new 
BLNG2g Futures contract.

The trade was for settle-
ment basis July and August 2021 
against indices published by 
The Baltic Exchange which val-
ue the cost of transporting LNG 
from the US Gulf to Europe in a 
gas-powered bulk carrier.

The trade is used to miti-
gate the risk of transporting 
LNG from the United States to 
Europe and is a cash settled 

contract.
‘SSY Futures Ltd is well 

known in its core area of For-
ward Freight Agreements, iron 
ore, coking coal and steel deriv-
atives, and it has also carved out 
a niche business in the ener-
gy and power markets. We are 
delighted by this early success 
in the new BLNG2g contract 
and look forward to promot-
ing this innovative new Baltic 
settled, SGX cleared contract,’ 
said James Whistler, Head of 
SSY Futures’ Energy team.

First trade in SGX’s gas-powered 
LNG freight futures contract

ERMA FIRST acquires ballast water system maker oneTank
Global ballast water equipment 
manufacturer ERMA FIRST has 
announced its acquisition of US 
firm oneTANK LLC, a subsidiary 
of naval architecture and marine 
engineering firm Glosten. 

ERMA FIRST said oneTank has 
developed “a small-scale innova-
tive, low-cost, IMO Revised G8 
Code and United States Coast 
Guard compliant” ballast water 
treatment  system. 

In a release about the acquisi-
tion, ERMA FIRST noted: “Based 
on a patented mixing technolo-
gy developed by the U.S. Geolog-
ical Survey, the system can be 
installed in larger vessels’ aft-
peak tanks. It is also suitable for 

use aboard workboats, tugboats, 
semi-submersibles, fishing ves-
sels and superyachts. The tech-
nology is already being adopted 
on ships in aftpeak tanks within 
Overseas Shipholding Group’s 
tanker fleet and on the dredger 
MV Charlock in the Netherlands.”

The company said it has 
seen significant success with 
its electro-chlorination systems 
for larger vessels and is now 
expanding its portfolio to pro-
vide a wider variety of onboard 
solutions to a larger market 
than ever before. 

The move follows its recent 
acquisition of German water 
treatment specialist RWO GmbH 

in May 2021, METIS Cyberspace 
Technology in 2019 and posi-
tions ERMA FIRST as a top tier, 
global provider of environmen-
tal protection systems.

ERMA FIRST Managing Direc-
tor Konstantinos Stampedakis 
said: “This is a game-changing 
ballast water treatment tech-
nology. It is compact, simple-
to-use, and fully automated. It 
delivers a quick to install addi-
tional solution for small ballast 
tanks on big ships as well as a 
stand-alone solution for small 
vessels such as yachts, tugs and 
offshore support vessels.”

U.S. Geological Survey (USGS) 
Technology Transfer Program, 

Patent and Licensing Manag-
er James Mitchell said: “Feder-
al laboratories such as USGS 
are encouraged to make their 
inventions available to private 
industry in order to benefit the 
nation's economy and to have 
the technology products availa-
ble on world markets. The tech-
nology transfer program at the 
USGS is designed to leverage the 
research capabilities of USGS 
scientists with the commercial 
development potential of the 
private sector. USGS is proud to 
be doing our part to help stop 
the spread of aquatic invasive 
species by the commercializa-
tion of its patented technologies.”
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Greek startup Harbor Lab said it 
welcomed this June its 300th vessel 
to its online disbursements plat-
form. 

The new registration comes 15 
months after the software com-
pany launched its disbursements 
accounting (DA) processing solu-
tion for the shipping industry, 
which gives vessels’ operators 
access to agents and vendors at 
ports across the globe. The compa-
ny says the software reduces  back 
office administration by 75%. 

Launched in Athens, Greece, in 
March 2020, the Harbor Lab cloud-
based DA tool was used to process 
more than 4000 port calls in its first 
year of operation, according to a 
release from Harbor Lab. 

“The disbursements platform 
provides transparency to the ves-
sel’s operator on port expenses that 
will be incurred during her stay at 
port, DA calculations and instant 
port cost estimations” Harbor Lab 
said, and added: “A combination 
of data scientists and experienced 
maritime professionals, the compa-
ny’s port analysts, investigate and 
extract the methods that calcu-
late all port expenses for all ports 

around the world, based on the offi-
cial port tariffs for all vessels’ types.”

Harbor Lab has digitized all 
retrieved port-related data (e.g. 
official calculation methods) via 
dynamic programming techniques 
and construction of sophisticated 
formulas. Data validity is achieved 
through day-to-day communica-
tion with agencies around the globe.

Through the platform, end-us-
ers get a transparent overview 
of port costs, including port fees 
(loading/ discharging, pilotage), 
bunker prices, spare parts and oth-
er sundries.

Vessel operators, management 
companies and charterers pay a 
fixed fee per port call to access the 
system. Vendors and agents can 

register on the platform free of 
charge, with the option to  upgrade 
to a premium subscription plan in a 
future release.

Around 1200 agents and ven-
dors are currently registered and 
the operator can send multiple 
requests and appointments to an 
unlimited number of agents. Their 
rates are imported directly into the 
system, for evaluation by the oper-
ator. Harbor Lab says it also pro-
vides training and demonstrations 
free of charge to interested parties.

The  software integrates with 
most ERP (enterprise resource plan-
ning) systems found in accounting 
practices, allowing full automation 
of data exchange between the plat-
form and the clients’ ERPs.

August 2021

Greek tech start up says 300
vessels join cloud based tool

16 NEWS

A large variety of domestically pro-
duced defense products are being 
utilized for the first time ever on 
a submarine platform as part of 
Turkish Navy’s New Type Submarine 
Project

Koç Information and Defense 
Technologies (KoçSavunma) has 
recently delivered systems to be 
installed on six new Reis-class sub-
marines, following factory accept-
ance tests.

KoçSavunma had signed a con-
tract with ThyssenKrupp Marine 
Systems back in August 2011 for the 
submarines’  Torpedo Countermeas-
ure Systems. 

KoçSavunma’s Managing Direc-
tor Hakan Öktüm, “We have com-
pleted all our responsibilities, includ-
ing spare part delivery, on time and 
successfully completed user and 
maintenance trainings. We haved 
used 75 percent of domestic resourc-
es throughout all of these processes.”

The company’s Sonar Beacon 
System activates and serves as an 
emergency pinger by emitting sonar 
signals in the event of an emergen-
cy. These signals convey the precise 
location of the rescue units and ships 
in the area. The system, if not used 
for five consecutive years, remains 

functional without a battery change. 
The system auto-actives in the event 
of a malfunction. The system was 
developed in Turkey with a very high 
rate of domestic components from 
the ceramic used in its make-up to 
its electronic circuits.

The Breathing Air Monitoring 
System of KoçSavunma uninterrupt-
edly scans the submarine's atmos-
pheric air for gasses and issues an 
alert in the event of the amount of 
gases detected nearing dangerous 
limits. This is the first time this 
system has been produced in Turkey, 
and with such a high rate of domes-
tic contribution.

The PC Network- Ship Integrated 
Information System allows devices 
connected to different networks to 
work in cooperation, making it pos-
sible for the overall administrative 
and office procedures to be con-
ducted simultaneously. It creates a 
paperless office environment and 
ensures safety of circulating infor-
mation aboard the vessels that it 
runs on.

The Modern Rack Project is a 
developed solution for the optimal 
placement of critical equipment 
in narrow spaces usually a serious 
problem in submarine layouts.

Reis-class submarines to rely
on domestic technologies



Reis-class submarines to rely
on domestic technologies
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ABD’nin ikircikli tutu-
munu yakından takip 
eden Rusya’nın geliş-

melere kayıtsız kalmasını beklemek 
kuşkusuz hayâlcilik olur. Bu ay diğer 
yazımızda vurguladığımız üzere Çin 
ile eşgüdümü sağlamlaştıran Rusya, 
kendi ajandasında belirlediği önce-
liklerini gözeterek hamleler yapıyor.

Hayâlleri suya düşen Batı
Rusya’yı sevmiyor(!)
Aslında Lavrov Rusya’nın pozisyo-

nunu ve tutumunu temmuz ayının 
sonunda düzenlenen, “Rusya’nın dış 
politikası: Başarılar, görevler ve bek-
lentiler” temalı webinarda net bir 
şekilde özetledi. “Bizi sevmiyorlar, 
çünkü Sovyetler Birliği dağıldıktan ve 
mevcut Rusya Federasyonu'nun ilk 
yıllarından sonra, Batı'nın bize karşı 
beslediği yanılsamalar ortadan kalktı” 
ifadesini kullanan Lavrov, devamla 

“Rusya’nın beklentileri karşılamadığı 
ve özellikle Batı’nın anlaşmak değil 
herkese dikte etmek istediği zaman 
bağımsız konuma sahip olduğundan 
duyulan rahatsızlık maalesef gele-
cekte de devam edecek” açıklamasın-
da bulundu.

Batı’nın mevcut politikasının 
NATO ve Avrupa Birliği (AB)’nin zir-
ve ve toplantı belgelerinde net bir 
şekilde görüldüğünü vurgulayan Lav-
rov’un, “Rusya her yerde birleşik cep-
he olarak hareket edilmesi gereken 
bir düşman ve tehdit olarak görü-
lüyor. Ama biz her zaman anladığı 
şekliyle kendi çıkarlarımızı savuna-
cağız, ama işbirliği için kapımızı açık 
bırakıyoruz” ifadesi, sürdürülen Rus 

dış politikasının arka planını ortaya 
koyuyor. Özenle seçildiği anlaşılan 
bu argüman ABD’ye de net bir mesaj. 
Rusya müzakereye açık bir tutum 
sergileyeceğini söylerken, kendi 
çıkarlarını her hâl ve kârda savun-
maya devam edeceğinin altını çiziyor. 
Bu yaklaşımı not etmekte yarar var 
zira son dönemde neredeyse tüm 
Rus devlet adamları benzer temalı 
beyanatlar veriyor. 

Putin Rusya’nın yeni Ulusal 
Güvenlik Stratejisi'ni onayladı
Temmuz ayında Rusya cenahın-

da meydana gelen en önemli hadi-
se, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 
Rusya'nın temel stratejik planlama 
belgesi olan Ulusal Güvenlik Stra-
tejisi'ni onaylaması oldu. Yürürlü-
ğe giren strateji belgesinde özetle, 

"Rusya, ekonomik dayanıklılığını tüm 
dünyaya gösterdi ve dış yaptırım bas-
kısına karşı koyma kabiliyetini kanıt-
ladı. Ekonominin temel sektörlerinde 
ithalata olan bağımlılığın azaltılma-
sına yönelik çalışmalar devam ediyor. 
Ülkemizin gıda ve enerji güvenliği 
seviyesi yükseldi" tespitlerinde bulu-
nuldu.

Rusya'yı dizginlemeyi hedefleyen 
politikanın karşısında ülkenin ege-
menliğinin, bağımsızlığının, devlet ve 
toprak bütünlüğünün güçlendirilme-
si, Rus toplumunun geleneksel mane-
vi ve ahlâki temellerinin korunması, 
savunma ve güvenliğin sağlanması 
ile Rusya'nın içişlerine müdahalenin 
önlenmesinin hâyâti önemde olduğu 
vurgulanan strateji belgesinde, Rus-
ya'nın ulusal çıkarlarını yabancı dev-
letlerin hasmane eylemleri de dâhil 
dış ve iç tehditlerden korumak için 
uzun vadeli eğilimler dikkate alına-
rak ülkenin mevcut kazanımlarının 
ve rekabet avantajlarının daha etkili 
şekilde kullanılacağı belirtildi.

Modern dünyanın bir dönüşüm 
sürecinden geçtiğinin kaydedildiği 
belgede, "Dünyada artan istikrarsız-
lık, radikal ve aşırılıkçı eğilimlerin 
ivmelenmesi, giderek kesinleşen dev-
letler arası ihtilafları iç ve dış düş-
manlar arayarak çözme girişimlerine, 
ekonominin ve geleneksel değerlerin 

çökmesine ve temel insan hak ve 
özgürlüklerinin görmezden gelin-
mesine yol açabilir," ifadelerine yer 
verildi.

Rusya'nın karşı karşıya olduğu 
askeri tehlikeler ve tehditler
artıyor
Belgede NATO’ya yönelik değer-

lendirmeleri içeren kısım dikkat çeki-
ci tespitleri kapsıyor. NATO'nun nük-
leer silahların potansiyel kullanımına 
ilişkin tatbikatlarının Rusya'nın karşı 
karşıya olduğu askeri tehditlere yeni-
lerini eklediği belirtilerek, Rusya'nın 
karşı karşıya olduğu askeri tehlike-
lerin ve askeri tehditlerin, Rusya'ya, 
müttefiklerine ve ortaklarına baskı 
yapma girişimlerinin, Rusya sınırları-
na yakın bölgelerde NATO askeri alt-
yapısının kurulmasının, artan casus-
luk faaliyetlerinin, Rusya'ya karşı 
büyük askeri birliklerin ve nükleer 
silahların kullanılmasıyla ilgili çalış-
maların yapıldığı tatbikatlar nedeniy-
le daha da artıyor değerlendirmesin-
de bulunuluyor. Esasen bu yaklaşım 
Rusya’nın NATO’yu öncelikli tehdit 
olarak gördüğünü teyit ediyor.

Diğer taraftan psikolojik enfor-
masyon çabalarının Rusya'nın ken-
di kültürel egemenliğini kaybetme 
tehdidini artırdığı belirtilerek, dünya 
tarihini tahrif etme, tarihi gerçekle-
ri çarpıtma ve tarihsel hafızayı yok 
etme girişimlerinin ivmelendiği ve 
Rusya'da etnik ve mezhepler arası 
çatışmaların kışkırtılmaya çalışıldığı-
na dikkat çekiliyor.

Çin ile tam teşekküllü ortaklık, 
Hindistan ile imtiyazlı stratejik 
ortaklık
Rusya'nın dış politika öncelikleri-

nin belirtildiği kısma ayrı bir paran-
tez açılmasında yarar görüyoruz. 
Asya Pasifik Bölgesi’nde güvenilir böl-
gesel istikrar ve güvenlik mekaniz-
maları geliştirilmesi amacıyla, Çin ile 
tam teşekküllü ortaklık ve stratejik 
işbirliği yapılmasının hedeflenmesi 
ve Hindistan ile imtiyazlı stratejik 
ortaklık kurulması, Rus dış politika 
vizyonunun öncelikleri olarak ortaya 
konuyor.

Belgenin sonuç bölümü, "Belirle-
nen stratejinin uygulanması; Rusya 
halkının korunmasına, insan potan-
siyelinin geliştirilmesine, vatandaş-
ların yaşam kalitesinin ve refahının 
iyileştirilmesine, ülkenin savunma 
kabiliyetinin güçlendirilmesine, Rus 
toplumunun birlik ve bütünlüğüne, 
ulusal kalkınma hedeflerine ulaşıl-
masına, Rusya'nın rekabet gücünün 
ve uluslararası prestijinin artırılma-
sına katkıda bulunacaktır," tespitleri 
ile bitiriliyor.

Rusya’nın tepkisi sert olur 
Rusya'nın yürürlüğe giren yeni 

Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin hemen 
akabinde açıklamalarda bulunan 
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın 
savunma alanındaki kararlılığının 
rakipleri için giderek daha anlaşı-
lır hale geldiğini, bu nedenle yeni 
bir Küba Füze Krizi gibi kıyamet 
senaryoları hakkında konuşmaya 
gerek olmadığını, açıkladı. Esasen bu 
açıklama Lavrov’un, “Biz her zaman 
kendi çıkarlarımızı savunacağız” 
argümanı ile uyumlu. Rus yetkilile-
rin beyanatlarındaki uyum ve ahenk 
dikkat çekiyor. Rus diplomasisinin 
ahenkli hareket ettiği görülüyor.

Sözü geçen ay Karadeniz’de İngil-
tere ile yaşanan krize getiren Peskov, 
İngiliz muhribi Defender ile yaşanan 
olaya benzer durumların tekrarlan-
ması halinde Rusya'nın tepkisinin 
sert olacağının altını çizdi. ABD cena-
hından önyargılı ve maksatlı söylem-
ler duyduklarını ve bu durumu tasvip 
etmediklerini kaydeden Peskov, “Duy-
duklarımız en fazla, Ruslarla gerekli 
gördüğümüz konularda konuşacağız 
ve en önemlisi bir şey olursa onla-
rı cezalandıracağız mealinde Soğuk 
Savaş retoriği benzeri ifadeler. Maa-
lesef Amerika’da Rusya ile iyi ilişki-
lerden bahsetmek kesinlikle imkân-
sız” ifadelerini kullandı.

NATO kıtada istikrarsızlaştırıcı
bir unsurdur
NATO’nun aynı NATO olduğunu 

ve farklı bir beklentilerinin olama-
yacağını belirten Peskov’un NATO’ya 
ilişkin kullandığı, “NATO ihtilaflar, 

zıtlaşmalar için yaratılmış bir blok. 
Şimdi de bu işlevleri yerine getirme-
ye devam ediyor, zira farklı bir şey 
için ayarlanmış durumda değil. Kıta-
ya istikrar getirmiyor, bilakis istik-
rarsızlaştırıcı bir unsurdur” ifadesi 
Rusya’nın NATO’ya güvenmediğini 
açıkça ortaya koyuyor.

Buna karşın Peskov’un, “Rusya 
her zaman NATO ile yapıcı ilişkiler 
kurma yönündeki ilgisini korumuş-
tur. NATO ile de konuşmak mümkün 
ve gereklidir, zira kendi endişelerinizi 
ancak diyalog yoluyla muhatapla-
rınıza doğru bir şekilde iletebilirsi-
niz” çıkışı, Lavrov’un açıklamalarını 
tamamlar bir görüntü veriyor.

Bazı Avrupa ülkeleri kıtadaki
gerilimi kışkırtıyor
Avrupa’da paradoksal bir duru-

mun geliştiğine dikkat çeken Pes-
kov’un, Avrupa’ya sonradan katılan 
bir kısım Avrupa ülkesinin kıtadaki 
gerilimi kışkırttıklarını vurgulama-
sını da not etmekte yarar var. Bu 
açıklama esasen Rusya optiğinden 
bakıldığında olağan şüphelileri orta-
ya koyuyor.

“Örneğin Baltık ülkelerini ele ala-
lım. Bu ülkeler Amerikan savaş uçak-
larını kabul ediyor, yabancı askeri 
birlikleri oraya davet etmek, sınır-
larımıza yaklaştırmak için müm-
kün olan her şeyi yapıyor, her gün 
Rusya’da tehlike gördüklerini ve bu 
tehlikeyi kendi üzerlerinde hissettik-
lerini ifade ediyorlar” değerlendirme-
sinde bulunan Peskov’un, NATO ile 
diyalog girişimlerine karşın gündem 
dayatmasıyla karşı karşıya kaldıkla-
rını, bu durumun diyaloğu imkânsız 
hâle getirdiğini vurgulaması, Avru-
pa marjında Rusya’nın şeytanlaş-
tırılması gayretlerine cevap olarak 
okunabilir.

Ez cümle; Rusya diyaloğu yeniden 
başlatma girişimlerinde bulunan 
taraf olarak kendisini konumlandı-
rırken, maruz kaldığı gündem dayat-
ma girişimlerinin diyalogu imkânsız 
hâle getirdiğini ortaya koyuyor. Avru-
pa’yı aklıselime davet eden Rusya, 
ABD güdümündeki Avrupa devletle-
rine dikkat çekiyor.

ABD’nin Biden sonra-
sı dönemde Rusya’ya 
yönelik değişen yakla-
şımı dikkat çekiyor. Bir 
taraftan Rusya ile iletişim 
kanallarını açık tutmayı 
ve işletmeyi önceleyen 
ABD, sütre gerisinde 
Rusya fobiyi başta Avrupa 
olmak üzere küresel düz-
lemde körüklüyor

MDN 
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Rusya'nın yeni 
'Ulusal Güvenlik
Stratejisi'nin
kodları
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Karadeniz’e dikkat
Uzun zamandır Karadeniz’e 

temas ederek dikkatinizi bölgeye 
odaklamaya çalışıyoruz. Karade-
niz’in yeni bir kriz bölgesine evri-
lebileceği endişesini sıklıkla dile 
getiriyoruz. Nitekim haziran ayında 
NATO, Ukrayna evsahipliğinde Kara-
deniz’de Rusya’ya karşı gövde göste-
risi bağlamında Sea Breeze Tatbika-
tı'nı düzenledi. Bölgeyi ansızın yay 
gibi geren Tatbikat katılan ülkelerin 
çokluğu ve teksif edilen kuvvetin 
büyüklüğü ile dikkat çekti.

Karadeniz’deki varlığını artırmayı 
öngören ABD’nin Karadeniz’e kıyısı 
olan Bulgaristan, Romanya, Ukray-
na ve Gürcistan ile tesis ettiği yakın 
işbirliği, gelişmeleri yakından takip 
etmemizi zorunlu kılıyor. Karade-
niz’de etkin olmak ve hegemonya 
tesis etmek isteyen ABD öteden beri 
bölgedeki kısıtlamalara karşı çıkıyor, 
kuşkusuz bu durumun arka planın-
da Montrö Sözleşmesi var.

Bu arka plan çerçevesinde henüz 
haziran ayının yoğun zirveler ayı 
gündemi değerlendirilirken İngi-
liz Defender harp gemisinin Kırım 
açıklarında Rusya’nın uyarı ateşi-
ne maruz kalması dikkatleri Kara-
deniz’e çekti. Kırım çerçevesindeki 
suları kendi karasuları olarak değer-
lendiren Rusya, olayı açık bir provo-
kasyon olarak nitelendirdi. 

Bu hadiseden hemen sonra Kara-
deniz’de başlayan Sea Breeze Tatbi-
katı’na 32 ülke, 40 harp gemisi, 40 
savaş uçağı ve yaklaşık 5 bin aske-
rin katılması bölgede gerilimi daha 
da tırmandırdı. Tatbikata; Japonya, 
Güney Kore ve Brezilya gibi uzak 
coğrafyalardan ülkelerin katılması 
da dikkat çekti. Küresel satranç-
ta ülke pozisyonlarını göstermesi 
bakımından öne çıkan bu gelişme 
ABD’nin stratejik ortaklarını göster-
mesi bakımından da öne çıkıyor. 

Üçüncü dünya savaşı mı?
Tatbikatın ertesinde açıklamalar-

da bulunan Putin, ülkesinin kırmızı 
çizgilerini net olarak ortaya koy-
du. İngiliz Defender savaş gemisi-
ne yapılan uyarı ateşini hatırlatan 
Putin, “Bu olay, Cenevre’de ABD ile 
yapılan Zirve’den yalnızca birkaç 
gün sonra gerçekleşti. Cenevre’deki 
Zirve’nin ardından Kırım’da savaş 
gemisinin yer aldığı bir provokas-
yonu neden yaptılar? Nedeni açık, 
Kırımlıların görüşüne saygı duyma-
dıklarını göstermek için. O gemi-
yi batırsaydık bile dünya, üçüncü 
dünya savaşının eşiğine gelmezdi” 
ifadelerini kullandı.

Açıkça görüleceği üzere Putin, 
Karadeniz’de provokasyonların sür-
dürülmesi durumunda gerekli kar-
şılığı vereceklerini, son kertede sıcak 
çatışmaya girebileceklerini, dahası 

“gemi dahi batırabileceklerini” ifşa 
etmiş oluyor. Böylesi bir açıklama-
nın duygusal bir saikle yapıldığını 
beklemek saflık olur. Yazının başın-
da da belirttiğimiz üzere Rus dip-
lomasisi senkronize bir şekilde kır-
mızı çizgilerini her seviyede ortaya 
koyuyor.

Bölge dışı aktörler Karadeniz’de 
suni olarak gerilimi körüklüyor
Karadeniz’i gündemde tutma-

ya devam eden Rusya’nın bir diğer 
hamlesi Rusya Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndan geldi. Karadeniz’de bölge 
dışı aktörlerin gerilimi suni olarak 
körüklediğini, Moskova’nın Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanma-
sını yakından takip edeceğini duyu-
ran Bakanlık, Türkiye’nin bu konu-
da özel bir rol üstlenmiş olduğunu 
vurguladı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 
yıl dönümü vesilesiyle yapılan açık-
lamada, "Karadeniz’de bazı bölge 
dışı aktörler gerilimi suni olarak 
körüklerken, Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi hükümlerinin katı bir şekil-
de uygulanmasını sağlama görevinin 
oldukça güncel olduğu düşüncesin-
deyiz. Bu konuda savaş gemilerinin 

Boğazlar’dan geçişini kontrol etme 
hakkına sahip olan Türkiye özel 
bir rol üstlenmiş durumda. Tran-
sit sırasında azami tonaj kısıtlama-
sının yanı sıra Karadeniz'deki kıyı 
dışı güçlere ait savaş gemilerinin o 
bölgede bulunma süreleri dâhil ola-
cak şekilde, Sözleşme hükümlerinin 
nasıl uygulandığına ilişkin durumu 
yakından izlemeye devam edeceğiz," 
ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin İstanbul Kanalı’nı 
inşa etme planlarına da değinilen 
açıklamada, Moskova’nın Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi’ne uyulması 
konusunda Ankara ile düzenli bir 
diyalog sürdürdüğü vurgulanarak 

“Sözleşme ile tesis edilen uluslara-
rası hukuki düzenlemeye alternatif 
görmüyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde, 
özellikle askeri deniz seyrüseferin-
de istikrar ve güvenliğin kilit fak-
törlerinden biri olarak Sözleşme’nin 
önemini vurguluyoruz,” tespitinde 
bulunuldu.

Sözleşmeye uygun olarak tesis 
edilen hukuki düzenlemenin istik-
rarıyla tüm tarafların eşit derecede 
ilgilendiklerini ve söz konusu düzen-
lemeye uyulması konusunda sorum-
lu bir yaklaşım benimsemeye devam 
edeceklerini kaydeden Rus Dışişleri, 

“Bu bölgenin sorumlu ülkeleri olarak, 
bu sözleşmenin doğru uygulanması 
konusunda Türkiye ile çeşitli düzey-
lerde düzenli görüş alışverişinde 
bulunuyoruz,” vurgusu yapıldı. Kuş-
kusuz bu açıklama ile sadece bölge 
dışı aktörlere değil, Türkiye’ye de 
kuvvetli bir mesaj verildi.

Karadeniz’de olası bir gerginlikte 
NATO’nun kazanma şansı yok
Dönem içinde içeriği itibarı ile 

dikkat çeken Karadeniz’e ilişkin 
diğer bir değerlendirme ABD menşeli 
askeri analiz dergisi The National 
Interest’den geldi. Rusya'nın Kırım'ı 
kazanmasından sonra Karadeniz 
Bölgesi’nde güçlenmesinin olası bir 
savaşta NATO'ya hızlı ve inandırıcı 

zafer şansı bırakmadığını belirten 
değerlendirmede, NATO güçlerinin 
bölgede destek bekleyemeyecekleri-
ne dikkat çekildi.

Yazıda Türkiye’ye yapılan atıf 
ABD tarafından verilen bir mesaj 
mahiyeti taşıyordu. Büyük bir Kara-
deniz gücü olarak tanımlanan Tür-
kiye’nin, Moskova ile daha yakın 
askeri-ekonomik ilişkiler geliştirmek 
isterken, ittifakın güvenlik hedefle-
rini sekteye uğratan bir NATO üyesi 
olarak itham edildiği görüldü.

Her ne kadar Ukrayna, Roman-
ya ve Gürcistan’ın ABD unsurlarına 
liman erişimi ve deniz geçişi sağla-
yabileceği ve bu ülkelerin tutumla-
rının neredeyse kesin olduğu, belir-
tilen değerlendirmede, bu ülkelerin 
önemli askeri katkıda bulunmak için 
gerekli deniz yeteneklerinden yok-
sun oldukları vurgulandı.

Stratejik kırılma Karadeniz’de
olacak
Türkiye’nin stratejik açmazları ve 

tercihleri her geçen gün taşınması 
zor bir yük haline geliyor. Türki-
ye’nin milli çıkarlarının dikte ettiği 
başlıkların tümü birbiri ile ilintili ve 
maalesef münferiden ele alınma ola-
sılıkları yok. Adeta bir domino etkisi-
ne sahip tüm bu başlıklar her geçen 
gün daha da iç içe geçiyor. Karadeniz 
bunlardan sadece bir tanesi ama 
belki de en önemlisi. Kırılma burada 
olacak. Türkiye’nin Karadeniz öze-
linde uygulayacağı stratejilerin ve 
yönelimlerin kuşkusuz Ege, Doğu 
Akdeniz, Suriye, Libya, Kıbrıs, Kaf-
kasya ve Orta Doğu’ya yönelik kaçı-
nılmaz komplikasyonları olacak.

Batı optiğinden bakıldığında Tür-
kiye, Rusya ile daha yakın askeri-
ekonomik ilişkiler geliştirmek iste-
yen lâkin ittifakın güvenlik hedefle-
rini sekteye uğratan bir NATO üyesi 
olarak itham ediliyor. Buna karşın 
Rusya, Türkiye’yi NATO üyeleriyle 
ortaklık ilişkileri kurmanın müm-
kün ve gerekli olduğunun bir örneği 

olarak lanse ediyor. Nitekim Peskov, 
bu durumu NATO’daki tartışılmaz 
disipline rağmen İttifaka üye olan 
ülkelerin dahi bölgesel güvenliğin 
sağlanması bağlamında egemenlik-
lerini koruyup ilkesel tutum izleye-
bileceklerinin bir kanıtı olarak tarif 
ediyor. “Türkiye ile ilişkilerimiz çok 
önemli ve söz konusu ilişkiler daha 
ziyade bölgemiz için istikrar kazan-
dırıcı nitelikte” yorumunu yapan 
Peskov, ülkemizin açmazlarını daha 
da derinleştiriyor.

Manevra alanı daralan Türkiye
Ekonomik kırılganlığın manevra 

alanını daralttığı Türkiye’nin dikkati 
Karadeniz’e çekilmeye çalışılırken, 
Ege ve Doğu Akdeniz’den uzaklaş-
mamız isteniyor. Yunanistan’ın her 
türlü provokasyonu denediği, yaz 
dönemi moratoryumunu alenen 
ihlâl ettiği mevcut konjonktürde 
Ege’nin dahası Doğu Akdeniz ve Lib-
ya’nın esamesi okunmuyor. Doğu 
Akdeniz’de arama ve sondaj faali-
yetlerini askıya alan ülkemiz Kıbrıs 
özelinde beklenen kararlı adımları 
atamıyor.

Dışında bırakıldığımız Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu’na AB ve Dün-
ya Bankası’nın gözlemci sıfatıyla 
katılım başvurusu yaptığı, Yuna-
nistan’ın Bingazi Konsolosluğu’nu 
açtığı, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Lib-
ya sınırının dibinde Gargaub Deniz 
Üssü’nü aktive ettiği ve açılış töre-
nine Yunanistan Genelkurmay Baş-
kanı, GKRY Savunma Bakanı ve BAE 
Veliaht Prensi’nin katıldığı, ABD’nin 
Afganistan’dan sonra Katar’da bulu-
nan üslerini kapatarak Ürdün’e 
naklettiği, Suriye’de Kürtlerle işbir-
liğini derinleştirdiği, BMGK’nin 
Kıbrıs’a yönelik kabul edilemez ve 
yanlı açıklamalar yaptığı mevcut 
konjonktürde yaklaşan tehlikelerin 
farkında mıyız? Eğer öyleyse sora-
lım ve bitirelim: Afganistan milli 
çıkarlarımız bağlamında sıralama-
nın neresinde?
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Zirve özellikle AB-Rusya ilişkileri 
bağlamında önem arz ediyordu. Zirve, 
ABD-İngiltere görüşmesi, G7 Zirvesi 
ve akabinde toplanan NATO Liderler 
Zirvesi’nde ABD’nin Rusya'ya karşı 
gücü konsolide etme çabalarının AB 
nezdinde nasıl bir sonuç verdiğinin 
gözlenmesi için bir test mahiyetin-
deydi. 

AB-Rusya ilişkileri
Sonuç bildirgesinin Rusya başlıklı 

kısmında AB, AB-Rusya ilişkilerinde 
2016 yılında ortaya konan 5 maddelik 
prensipler dizisine bağlı olarak hare-
ket edeceğini teyit etti.

Hatırlanacağı üzere AB Dışişleri 
Bakanları 2016 yılında aldıkları bir 
karar ile Rusya ile ilişkilerinde reh-
ber olarak kullanılacak 5 ana madde 
üzerinde mutabakat sağlamışlardı. Bu 
maddeler;

- Minsk Anlaşması’nın uygulanması, 
- Rusya’nın eski Sovyet komşuları 

ile daha yakın ilişkiler kurulması, 
- AB’nin Rusya’ya yönelik dayanıklı-

lığının (resilience) artırılması, 
- Rusya ile terörle mücadele gibi 

belirli konulara odaklanmış, seçici 
işbirliğinin geliştirilmesi, 

-Kişisel düzeyde temaslar 
ana başlıklarından oluşuyordu.

Zirve sonucunda yayımlanan bildir-
ge ile AB, bu prensipler doğrultusunda 
Rusya’dan, AB‘ye ve üçüncü ülkelere 
karşı yürüttüğü faaliyetleri durdurma-
sını (Madde 28), Minsk Anlaşması’na 
tam olarak uymasını (Madde 28) istedi. 

Rusya’ya, koordineli şekilde 
mukabele edilmesi ihtiyacına atıfta 
bulunurken, Yüksek Temsilci ve AB 
Komisyonu’nu Rusya’ya uygulanacak 

yasaklayıcı tedbirler ve ekonomik 
yaptırım seçeneklerini hazırlamakla 
görevlendirdi (Madde 29).

AB’nin Doğu Ortakları (Eastern 
Partners) ile politik, ekonomik bağ-
lantılar ve kişisel düzeydeki temasla-
rı geliştirmesi ihtiyacına vurgu yaptı. 
Aynı zamanda, Orta Asya ile ilişkilerin 
geliştirilmesi ihtiyacının da altını çizdi 
(Madde 30). Bilindiği üzere AB’nin 
doğu ortakları; Moldova, Belarus, 
Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve 
Azerbaycan’dan oluşuyor. 

Son olarak AB, Rusya ile iklim 
değişikliği, sağlık, güvenlik konuları 
gibi seçilmiş alanlarda işbirliği yap-
mak istediğine atıfla, bu kapsamdaki 
koşulların oluşturulması ve seçe-
neklerin tespiti görevini de Yüksek 
Temsilci ve AB Komisyonu’na havale 
etti (Madde 31). 

Almanya ve Fransa'nın Rusya ile 
ayrı bir zirve yapmak konusunda-
ki görüşleri Hollanda ve AB'nin eski 
Doğu Bloku'ndan kopan üyeleri nez-
dinde kabul görmedi. 

Bu anlamda Haziran Zirvesi’nden 
Rusya’ya karşı somut bir sonuç çık-
madı. Bununla birlikte AB, Rusya ile 
ilişkilerini, 

- NATO Liderler Zirvesi’nde tanım-
lanana nazaran daha yumuşak bir ton 
ile “AB çıkar alanlarında Rusya ile 
seçici işbirliği (...selective engage-
ment with Russia in areas of EU inte-
rest)” olarak nitelendirdi. 

- Rusya ile işbirliğini ve ilişkilerini 
bu eksende sürdüreceğini ifade etti.

- Özellikle de Rusya ile ilişkilerinde 
belli bir seviyeyi korurken aynı zaman-
da ABD'nin Rusya karşıtı politikaları-
nı da açık şekilde karşısına almamış 
oldu. 

Dolayısıyla AB-Rusya ilişkilerinin 
hangi boyutta seyredeceğinin daha net 
bir şekilde görülebilmesi için müte-
akip zirvelerde ve zirveler arasında-
ki gelişmelerin izlenmesi gerektiği, 
AB’nin, en azından bazı başat üyeleri-
nin bir kısmının ABD’ye de belli ölçüde 
itidal ile yaklaştığı ortaya çıktı.

Türkiye-AB İlişkileri
AB Haziran Zirvesi Türkiye'de de 

önemli beklenti yarattı. 
- Türkiye'nin AB adaylığı, 
- Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, 
- AB Türkiye ilişkilerinin daha 

yumuşak bir zeminde ilerlemesi, 
- Türkiye’deki mülteciler için AB 

fonlarından daha fazla tahsisat yapıl-
ması bu beklentinin temel sebeplerini 
oluşturuyordu.

Zirve sonucunda bu beklentilerin 
karşılanmadığı anlaşıldı. Sonuç bildir-
gesinin Türkiye başlıklı kısmında AB;

- Türkiye ile karşılıklı faydaya daya-
lı işbirliğinin ve Doğu Akdeniz'deki 
istikrarlı ve güvenli ortamın AB'nin 
stratejik çıkarına olduğunu hatırlattı 
(Madde 14).

- Türkiye ile karşılıklı çıkara dayalı 
birçok alanda “koşullara bağlanmış, 
kademeli, orantılı ve geri döndürü-
lebilir” bir işbirliğine hazır olduğunu 
vurguladı (Madde 15).

-Gümrük Birliği modernizasyonu 
konusunda teknik seviyede çalışma-
lara başlanabileceğine atıfla Gümrük 
Birliği uygulamalarının zorluklarından 
bahsetti (Madde 16).

- Suriyeli mülteciler konusunda AB 
Komisyonu’na mali desteğin sürdü-
rülmesi için gerekli teklifi hazırlaması 
görevini tevdi etti (Madde 18).

- Kıbrıs konusuna atıfla iki toplumlu, 
iki bölgeli bir federasyondan bahsede-
rek ilgili Birleşmiş Milletler kararları-
nı hatırlattı (Madde 19).

Yani, aralık ayından beri Doğu 
Akdeniz ve Ege’de attığı adımlar ile 
AB ile ilişkilerindeki gerilimi azaltma-
ya çalışan, AB'den olumlu mesajlar 
almaya çalışan Türkiye için bu Zirve’de 
Türkiye konusunda atılan tek somut 
adım, AB’nin göçmen politikası kapsa-
mında Türkiye'ye ilave 3 milyar euro-
luk bir bütçe ayıracağını teyit etmesi 
oldu. 

Kıbrıs, Doğu Akdeniz gibi hayati 
konularda AB ile yaşanan görüş ayrı-
lıkları kapsamında AB’nin tutumunda 
bir değişiklik olmadı.

ABD-AB Zirvesi’nde ABD ve AB 
çıkarları hilafına hareket eden ülke-
lere karşı yaptırımların koordine için-
de kullanılması konusunda mutabık 
kalındığı bir ortamda Türkiye-AB iliş-

kilerinin “kademeli, orantılı ve geri 
döndürülebilir” sıfatları ile nitelendi-
rilmesi dikkat çekti. 

Bu ortamda Yunanistan, GKRY ve 
İsrail’in Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası 
ile Girit ve Kıbrıs Adası ile İsrail ara-
sında araştırmalar yapmak üzere 
Malta bayraklı Nautical Geo gemisini 
kiraladıkları haberleri açık kaynaklara 
yansırken1, AB Komisyonu Başkanı’nın 
GKRY ziyareti ve “Kıbrıs'ta iki devletli 
bir çözümü hiçbir zaman kabul etme-
yecekleri” açıklaması önümüzdeki 
döneme yönelik ilk işaretleri verdi. 

Zirve'de AB özetle, kendi talep-
leri/çıkarları istikametinde politikalar 
izlenmemesi halinde ABD ile birlik-
te kademeli ve orantılı bir yaptırım 
uygulaması içinde olacağını, ilişkilerin 
veya ilişkilerde gelinen noktanın geri 
götürülebileceği mesajını vermiş oldu.

AB içindeki ilişkiler 
AB Zirvesi’nin bir diğer dikkat 

çeken tartışması ise AB içindeki iliş-
kiler bağlamında Macaristan ile ilgi-
liydi. 

Macaristan'da çıkarılan bir yasa 
üzerine AB içinde yaşanan tartış-
malar ve bu tartışmalar neticesinde 
Hollanda'nın Macaristan'a açık bir 
şekilde AB’den çıkma yönünde bir 
seçenek sunması, AB açısından bir ilk 
olarak tarihe geçti.

Bu noktada asıl dikkat çeken 
husus eskiden Doğu Bloku'nda olan 
ve AB bütçesinden önemli pay alan, 
ancak AB bütçesine olan katkıla-
rı aldıkları pay ile orantılı olmayan 
ülkeler ile AB'nin diğer ülkeleri ara-
sındaki görüş ayrılıklarının ortaya 
çıkması ile ilgiliydi. 

Aslında Hollanda’nın fevri ola-
rak nitelendirilebilecek çıkışı ile 
Macaristan özelinde, bu ülkele-
re kulübün kurallarına ve kulübün 
finansını sağlayan başat aktörlerin 
çıkarlarına ve yaklaşımlarına uyum 
sağlanması için sert bir uyarı yapıl-
mış oldu. 

Sonuç
Zirve, önümüzdeki dönemde AB'nin 

kendisini uluslararası politikanın bir 

güç unsuru olarak göstermek üzere 
atacağı adımların ve AB içindeki ilişki-
lerin her gün daha dikkatli bir şekilde 
takip edilmesi gerekliliğini teyit etti. 

Zirve sonuçları, G7 ve NATO 
Zirvelerinde alınan kararlar ile para-
lellik arz etti. Ancak Rusya konusu 
G7 ve NATO Zirvelerine nazaran daha 
yumuşak bir üslup ile gündeme taşın-
dı.

AB’nin, kendi tabiriyle geri dönen 
ABD ile ilişkilerini bir seviyede muha-
faza ederken Rusya ile de irtibat 
halinde olmak istediğini, ancak birçok 
konuda olduğu gibi bu konuda da AB 
içinde önemli fikir ayrılıkları bulundu-
ğunu gösterdi.

Türkiye içinse Zirve’den beklenen 
sonuçlar çıkmadı. Alınan kararlar ve 
AB-Türkiye ilişkileri için çizilen “kade-
meli, orantılı ve geri döndürülebilir” 
çerçeve Yunanistan, GKRY gibi AB üye-
lerini, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de, 
siyaseten, Türkiye’nin çıkarları hilafı-
na adımlar atma yönünde cesaretlen-
direcek bir ortamın oluşmasına zemin 
hazırladı. 

Zirve AB’nin, Türkiye’yi Avrupa’ya 
ulaşmaması gereken göçmenlerin 
belirli bir finansal katkı karşılığında 
kalacağı ülke olarak gördüğünü bir 
kez daha gösterdi. Zirve’nin hemen 
ardından;

- Almanya Başbakanı Merkel’in 
"Türkiye ile bu Anlaşmanın (göçmenler 
ve mülteciler üzerine) devam etmesini 
istiyorum, bu insanlar için en iyisi." 
açıklaması2 ile,

- Avusturya Başbakanı Kurz’un “Bu 
hastalıklı ideolojiyi (Taliban fanatiz-
mi) Avrupa'ya ithal etmek istemiyo-
rum. Dahası; kesinlikle Afganistan'a 
sınır dışı etmeye devam edeceğiz. ……
İnsanlar kaçmak zorunda kalırsa, 
bence komşu ülkeler, Türkiye veya 
Afganistan'ın güvenli bölgeleri, insan-
ların Almanya, Avusturya veya İsveç'e 
gelmesinden kesinlikle daha doğru 
yer," beyanatı3 da bu bakış açısını 
doğrulayan ifadeler oldu.

Zirve ayrıca AB’nin önümüzdeki 
dönemde Türkiye açısından haya-
ti olan hemen her konuda, ABD ile 
birlikte yaptırım kartını açacağını da 
ortaya koyarken, önümüzdeki dönem 
Türkiye-AB ilişkilerinin, AB açısından 
nasıl seyredeceğini de göstermiş oldu. 

Kaynakça: 1https://www.ekathimerini.com/
news/1164383/athens-moves-in-the-eastern-
mediterranean/

2https://odatv4.com/merkelden-mul-
teci-aciklamasi-turkiyede-kalmalari-en-iyi-
si--22072138.html

3https://tr.euronews.com/2021/07/26/avus-
turya-basbakan-kurz-afgan-multeciler-avrupa-
ya-degil-turkiye-ye-ya-da-komsu-ulkelere-g
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Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Avrupa Birliği (AB) Haziran Zirvesi 

AB Liderler Zirvesi 
24-25 Haziran 2021 
tarihlerinde icra 
edildi. Zirve sonuç-
ları 10 başlık ve 
42 madde halinde 
yayımlandı 

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu 
Rosatom ve entegre dijital lojistik 
alanında dünya lideri olan DP World 
Şirketi arasında, 23 Temmuz’da Rus-
ya’nın St. Petersburg şehrinde bir 
işbirliği anlaşması imzalandı. 

Anlaşmaya Rosatom Genel 
Müdürü Aleksey Lihaçev ve DP 
World Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem 

imza attı.
Anlaşma, lojistik faaliyetlerini 

geliştirme arayışındaki Rosatom ve 
DP World’ün, Kuzeybatı Avrupa ve 
Doğu Asya arasında Kuzey Kutbu 
destek taşımacılık altyapısını kulla-
narak pilot konteyner taşımacılığını 
geliştirme çabalarını birleştirmesini 
öngörüyor. 

ROSATOM Genel Müdürü Alek-

sey Lihaçev konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Kuzey Kutbu’nda sür-
dürülebilir taşımacılık altyapısını 
kurmak, Avrasya transit ulaşımı-
nı geliştirme konusunda en uygun 
zaman aralığında ve daha kısa 
rotalar ile uygulanacak ileri düşük 
karbon enerjisi çözümleriyle, eko-
lojik ayak izini azaltmaya yardımcı 
olabilecek yeni fırsat kapıları açıyor,” 
dedi.  

DP World Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve CEO’su Sultan Ahmed Bin 

Sulayem de imzalanan anlaşma-
ya ilişkin, “Kuzey Transit Koridoru, 
Doğu ve Batı arasında daha kısa 
transit ulaşım süresi beklentisine 
sahiptir. DP World, Rusya Doğru-
dan Yatırım Fonu’na zaten 2 milyar 
dolar yatırım yapma taahhüdünde 
bulunmuştur. Kuzey Transit Korido-
ru'nun sürdürülebilir biçimde geliş-
mesini sağlayacak çözümler bul-
mak için Rusya’daki ortaklarımızla 
çalışmayı sürdüreceğiz,” şeklinde 
konuştu.

Rosatom Devlet Kuruluşu, Kuzey 
Deniz Yolu’nun tayin edilmiş tek 
altyapı operatörüdür. Kuzey Deniz 
Ulaştırma Koridoru (NMTC), Rusya 
Federasyonu Hükümeti tarafından 
onaylanan NSR Altyapı Geliştirme 
Planı 2035 kapsamında Kuzey Deni-
zi Yolu temelinde aşamalı olarak 
kurulmaktadır. Şirket, aktif olarak 
yeni bir lojistik ulaştırma hattı 
geliştirmekte. Avrasya transit, sana-
yide lojistik entegratör olan Rusa-
tom Cargo tarafından işletiliyor. 

Rosatom ve DP World işbirliği
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KPMG Türkiye ile İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi işbirliğinde hazırlanan 
Lojistik Güven Endeksi açıklandı. 
Endekse göre, 2021 yılına ilave 
yükselişle başlayan lojistik sektö-
rü, ikinci çeyrekte de güçlü görü-
nümünü korudu. Endeks, 2021’in 
ilk çeyreğine kıyasla yüzde 9’luk 
bir artışla 136,38 puana yükseldi. 
Böylelikle endeks, ölçülmeye baş-
landığından bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı.

Pandeminin etkilerinin 
en yoğun şekilde hissedildiği 
2020’nin ikinci çeyreğine kıyas-
la, endeks yaklaşık yüzde 62’lik 
önemli bir iyileşmeye işaret edi-
yor. Sektörün güncel durumunu 
gösteren Mevcut Durum Endek-
si de bu yılın ikinci çeyreğinde 
yükseliş trendini sürdürerek, ilk 
çeyreğe kıyasla yüzde 17,3’lük bir 
artışla 136,15 puan olarak kayde-
dildi. Sektörün önümüzdeki döne-
me ilişkin beklentilerini yansıtan 
Gelecek Dönem Beklenti Endeksi 
de ilk çeyreğe kıyasla yaklaşık 
yüzde 5’lik bir artış göstererek, 
136,50 puan olarak gerçekleşti.

Gelecek Dönem Beklen-
ti Endeksi’nin alt kırılımlarına 
bakıldığında, üçüncü çeyreğe 
yönelik tüm beklenti endeksleri 
güçlü görünümünü koruyor. Tem-
muz-Eylül döneminde sektörde 
iş hacmi beklentisine yönelik 
endeks, bir önceki çeyreğe kıyas-
la yüzde 16’lık bir artışla 148,59 
puana yükseldi. Gelecek üç aylık 

dönemde sektörün kararlılığına 
ilişkin endeks de yaklaşık yüz-
de 20’lik bir artışla 118,31 olarak 
kaydedildi. 

Üçüncü çeyrekte sektörün 
insan kaynakları ihtiyacına ilişkin 
beklenti endeksi de yüzde 5’lik 
bir yükselişle 142,25 puana ulaş-

tı. Temmuz-Eylül döneminde şir-
ket birleşme ve satın almalarına 
yönelik beklenti endeksi, yaklaşık 
yüzde 10’luk bir artışla 128,17 ola-
rak kayıtlara geçti.

Sektördeki gelişmeleri değer-
lendiren KPMG Türkiye’nin Taşı-
macılık Sektör Lideri Yavuz Öner, 

“Taşımacılık sektörü, iyileşen küre-
sel ticaretten destek alarak 2021 
yılına yükselişle başlamıştı. Dün-
ya genelinde hızla devam eden 
aşılama çalışmaları ve hafifle-
yen kısıtlamalarla birlikte sektör 
orta vadede güçlü görünümünü 
koruyor. Küresel ticaret açısından 

öncü bir gösterge olan Baltık Kuru 
Yük Endeksi son beş yılın en yük-
sek seviyesini kaydederek 3 bin 
300 dolar eşiğine ulaştı. Endeks 
pandeminin olumsuz etkilerinin 
en yoğun hissedildiği 2020 yılının 
ikinci çeyreğinde 407 dolar eşiği-
ne kadar gerilemişti,” dedi.
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Lojistik sektörü ikinci çeyrekte rekor kırdı

Rusya'dan
LNG yatırımı
Arktik’teki faaliyetlerini 
iklim değişikliğine uygun 
hâle getirme çalışmala-
rı yürüten Rusya, bölgede-
ki nükleer enerjili buzkıran 
filosunu LNG’ye geçirmeyi 
amaçlıyor.

Kuzey Denizi Rotası'nın 
devlet işletmecisi olan atom 
enerjisi şirketi Rosatom'un 
genel müdürü Alexei Likha-
chev, yılsonuna kadar 2 ila 4 
orta boy LNG ile çalışan buz 
kırıcının inşasına ilişkin bir 
karar alınacağını açıkladı.

LNG ile çalışan buz kırı-
cıların maliyeti yaklaşık 
814 milyon dolarlık nükleer 
enerjili buz kırıcıların yarısı 
kadar.

Ülkenin en büyük bağım-
sız doğalgaz üreticisi olan 
Novatek ile Rosatom’un 2018 
yılında yaptığı anlaşma kap-
samında LNG ile çalışan buz 
kırıcılar geliştirilecekti ancak 
bu planlar askıya alınmıştı.

Novatek'in ayrıca Ark-
tik'te Arctic LNG 2 gibi birkaç 
LNG projesi bulunuyor.
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Kıbrıs Adası iki yönden Türki-
ye’nin ulusal çıkarlarını ilgilendir-
mektedir.

Ada Türkiye’ye hasım bir dev-
letin kontrolüne girerse Türkiye’ye 
yönelik güvenlik tehdidi artacak-
tır. Buradan atılacak füzeler veya 
kalkacak uçaklar ülkemizdeki 
stratejik hedefleri vurma imkâ-
nına kavuşacaktır. Bu hasım dev-
let Ege’de de Adalar’a hâkim bir 

devlet olursa Türkiye’nin batıdan 
kuşatılması güneye uzanacak bir 
savaş durumunda ülkemiz, deniz-
lerden abluka altına alınmış ola-
caktır. Özellikle petrol ve doğalgaz 
nakliyatının kilit limanı olan Mer-
sin Limanı dış dünyaya kapana-
caktır. Buna izin verilemez.

 Ada’ya hâkim olacak hasım 
devlet, deniz yetki alanları düşü-
nüldüğünde son yıllarda Doğu 

Akdeniz’de bulunan önemli hid-
rokarbon kaynaklarının adil pay-
laşımı konusunda Türkiye aleyhi-
ne önemli avantaj elde edecektir. 
Bu nedenlerle Ada’nın hasım bir 
devletin kontrolüne girmesi Tür-
kiye’nin güvenlik ve ekonomik 
yaşamsal ulusal çıkarlarını teh-
dit eder. Yaşamsal ulusal çıkarları 
korumak için savaş göze alınır.

Ada’nın Türkiye bakımından 
ikinci önemi 1570’den itibaren 
orada yaşayan fakat Rum-Yunan 
tarafının yayılmacı politikaları 
sonunda büyük zulümlere uğra-
yan soydaşlarımızın güven ve 
refah içinde yaşamalarının sağ-
lanması ihtiyacıdır. Bu da Türki-
ye’nin moral ve prestij bakımın-
dan ulusal çıkarıdır.

Kıbrıs sorununun temelinde 
Yunanistan’ın irredentist politika-
sı yatmaktadır. 1931’de kuruldu-
ğundan itibaren sürekli Türkiye 
aleyhine genişleyen Yunanistan, 

Ada’yı ilhak etmek (ENOSİS) hede-
fini ulusal bir hedef olarak sürdü-
re gelmiştir. Bu amaca ulaşmada 
en önemli enstrümanı ise Ada’da 
çoğunluk olan Rumlardır. Kıbrıslı 
Rumlar 1953’ten itibaren Yuna-
nistan’ın desteği ile Kıbrıslı Türk-
leri sistemli baskı ve zulümlerle 
sindirmeye çalışmış, Türk nüfu-
su sindirerek Ada’nın tek hâkimi 
olmak istemişlerdir.

1960’lı yılların başlarında Tür-
kiye, Yunanistan ve İngiltere ara-
sındaki denge ortamında soruna 
bir çözüm bulmak maksadıy-
la 1959’da imzalanan Londra ve 
Zürih Antlaşmaları ile “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” adıyla yeni bir dev-
let kurulmuştur.

Kurucu anlaşmalar Ada’daki 
Türkleri Rumların düşündüğü gibi 
bir azınlık değil, Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nin eşit kurucu ortağı olarak 
tanımlamış, Anayasa’da Türkle-
re de Rumlarla dengeli yetkiler 
verilmiştir. Bu anlaşmalar sadece 
Ada’daki Türklerle Rumlar ara-
sında bir denge kurmamış, aynı 
zamanda da Kıbrıs konusunda 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir denge kurmuştur. Bu iki devlet 
ve İngiltere kurulan cumhuriye-
tin garantörü olmuşlardır. Türkiye 
ve Yunanistan’ın üye olmadık-
ları uluslararası bir örgüte Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin üye olması 
yasaklanmıştır.

Ancak Rum-Yunan tarafının 
ENOSİS iddiaları devam ettiğin-
den bu Anayasa da çiğnenmiş ve 
1963-1974 yılları arasında Türkle-
re yeniden sistemli baskı ve zulüm 
politikası başlatılmıştır.

1963 ve 1967’de Türkiye’nin 
kararlı tutumu bu baskıları kıs-
men durdurmuştur.

Kıbrıs tarihinde önemli dönüm 
noktası 1974 Barış Harekâtı’dır.

Yunanistan’daki cuntanın yön-
lendirmesi ile Ada’da darbe yapıla-
rak ENOSİS ilan edilmiştir. Türkiye, 
Londra Antlaşması’ndan doğan 
garantörlük hakkına dayanarak 
askeri müdahalede bulunmuştur.

Her askeri harekât bir siyasi 
hedef için yapılır. Barış Harekâ-
tı’nın siyasi hedefi Ada’nın Rum-
Yunan tarafının kontrolüne geç-
mesine engel olmak ve Kıbrıslı 
Türklerin barış ve huzur içinde 
varlıklarını devam ettirebilecekle-
ri bir ortamı sağlamaktır.

1974 Barış Harekâtı sonunda 
o zamana kadar karma yerleşim 
yerlerinde yaşayan her iki top-
lumun fiziki olarak ayrılması ve 
Türk askeri varlığı sayesinde, 47 
yıldır Ada’da huzur ve güvenlik 
sağlanmıştır.

Barış Harekâtı sonunda elde 
edilen askeri hedefler siyasi hede-
fi gerçekleştirmek yolunda önem-
li bir kazanım olmuştur. Ancak 
Rum-Yunan tarafının uzlaşmaz 

tutumu yüzünden Harekât’tan 
sonraki 47 yılda adil ve kalıcı bir 
siyasi çözüm sağlanamamıştır. 

1974 sonrası siyasi çözüm bul-
ma çabaları bu yazının kapsa-
mı dışındadır. Ancak Türkiye ve 
Kıbrıs Türkleri Birleşmiş Milletler 
tarafından sunulan tüm siyasi 
çözüm projelerine olumlu karşılık 
vermesine rağmen daima daha 
çok isteyen Rum-Yunan tarafının 
olumsuz tavrı nedeniyle adil ve 
kalıcı siyasi çözüme ulaşılama-
mıştır. 2004 yılındaki Annan Planı, 
Türkiye ve Kıbrıslı Türkler aleyhi-
ne hususlar içermesine rağmen 
AB üyeliği vadedilen KKTC tarafın-
dan kabul; daha çok istekleri olan 
GKRY tarafından ise reddedilmiş-
tir. Buna rağmen GKRY AB’ye alın-
mış, KKTC’ye ise AB ambargoları 
uygulanmıştır. Rumlar kendilerini 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin asıl sahi-
bi, Türkleri azınlık ve Türkiye’yi 
işgalci olarak gördükleri sürece 
bir çözüme ulaşmak mümkün 
değildir.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesi-
mi Avrupa Birliği üyesi olmala-
rının avantajlarını kullanmakta-
dırlar.

Bu 47 yıllık çözümsüzlük süre-
cinden çıkarılacak sonuç şudur: 
Kıbris’ta iki halk ve iki bölge 
(vatan) vardır. Türkler 1983’te 
kurdukları KKTC ile egemen bir 
devlet olarak Ada’da varlıklarını 
sürdürmektedir. Ada’da fiilen ve 
hukuken eşit egemenliğe sahip iki 
devlet mevcuttur. Bunların ortak 
bir üst yapıda (federasyon gibi) 
birleşmeleri mümkün değildir. O 
halde yapılması gereken, ortak 
çözüm arayışlarından vazgeçerek 
Türk tarafının ayrı, bağımsız bir 
devlet olarak  (Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti: KTC) ilan edilmesi ve 
uluslararası alanda tanınmasını 
sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
Kıbrıs ziyaretinde bu politikayı 
benimsediğini açıklamıştır.

KTC ilan edildiği takdirde Tür-
kiye KTC ile savunma işbirliği 
anlaşması yapmalı, bu anlaşmada 
şu hususlar yer almalıdır:

- KTC’ye yapılacak saldırı Türki-
ye’ye yapılmış sayılacaktır.

- Ada’daki Türk askeri varlığı 
devam edecektir.

- Ada’da Türkiye’ye ait bir deniz 
üssü kurulacaktır.

Bunlar yapıldığı takdirde Türki-
ye hem Doğu Akdeniz’deki hak ve 
çıkarlarının korunması için önem-
li bir avantaj sağlayacak hem de 
Kıbrıs Türklerinin güvenliğini 
garanti altına almış olacaktır.

Bu hareket tarzının sayılan 
önemli faydalarına karşı en önem-
li riski, aynı şeylerin Yunanistan’la 
Kıbrıs Rum kesimi arasında yapıl-
ması olasılığıdır. Buna karşı hazır-
lıklı olunmalıdır.

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de nihai çözüm
Kıbrıs Adası’nın yakın 
tarihine ilişkin önemli not-
lar paylaşan Tuğgeneral 
(E) Dr. Cihangir Dumanlı 
bu makalesinde, KTC’nin 
ilan edilmesi durumunda 
Türkiye ile KTC arasında 
yapılması gereken savun-
ma işbirliğinin olması 
gereken içeriği hakkında 
bilgiler paylaşıyor Dr. Cihangir Dumanlı
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Türk su ürünleri ve hayvansal 
mamuller sektörü 2020 yılı sonun-
da pandemiye rağmen 2,4 milyar 
dolarlık ihracata imza atmıştı. Ege 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul-
ler İhracatçıları Birliği tarafından 
yayımlanan verilere göre, Türk su 
ürünleri ve hayvansal mamuller 
sektörü, 2021 yılının ilk yarısında 
ihracatını geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 36 artışla 1,5 milyar 
dolar olarak gerçekleştirdi. Sektör, 
Türkiye genelinde gerçekleştirilen 
104,9 milyar dolarlık ihracatın yüz-
de 1,5’ini sağladı. 2021 yılının ilk 
6 aylık döneminde en çok ihracat 
gerçekleştirilen ilk beş alt sektörün 
başında ise 649 milyon dolarla su 
ürünleri geliyor.

Türkiye'nin yeni dönemde önce-
likli ülkeler olarak belirlendiği ve 
büyüklüğü 2,8 trilyon doları aşan 
Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan 
pazarları başta olmak üzere Orta 
Doğu, Türki Cumhuriyetler, Japon-
ya, Brezilya ve Afrika ülkeleri ihra-
catta başı çekti.

Türk su ürünleri sektörü son 
yıllarda yaptığı Ar-Ge çalışmaları 
sonrasında Norveç somonundan 
daha lezzetli ve doyurucu olan, 
Omega-3 deposu Türk somonunu 
geliştirdi ve Türk somonu ihracatı 
2021 yılının ilk yarısında geçen yılın 
aynı dönemine göre miktar bazında 
yüzde 605, tutar bazında ise yüzde 

684 artışla 13,4 bin ton-73,1 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 
aynı dönemde kaydedilen rakam-
lar 1,9 bin ton-9,3 milyon dolar 
ihracattı.  

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliği, su 
ürünleri sektörü özelinde; özellikle 

yetiştiricilikle ilgili çalışma yapıl-
ması, karbon ayak izi konusunda 
sektörün karbon salınımının azal-
tılması konusunda farkındalık 
yaratılması ve girişimlerde bulu-
nulması amacıyla projeler haya-
ta geçirilmesini planlıyor. Bu kap-
samda öncelikli olarak sektörün 

karbon salınımına yönelik mevcut 
durum analizinin yapılması yani 
karbon ayak izinin hesaplanması, 
hangi faktörlerin ne kadar artırdı-
ğının tespit edilmesi ve sonrasında 
bir yol haritası belirlenmesi konu-
sunda Ege Üniversitesi ile işbirliği 
içerisinde. 
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Yılın ilk yarısında 649 milyon dolarlık ihracat

IBM’in teknoloji ortaklarından 
olduğu Promae tarafından 
yürütülen Mayflower Otonom 
Gemisi (Mayflower Autono-
mus Ship-MAS), 400 yıl önce 
Amerika’ya giden ilk göçmen-
leri taşıyan Mayflower’ın rota-
sını takip etmek için çıktığı 
yolculuğuna devam edecek.

İngiltere’nin Plymouth 
kentinden 15 Haziran 2021’de 
başladığı otonom yolcuğunun 
üçüncü gününde mekanik bir 
sorunla karşılaşan gemi lima-
na geri dönmek zorunda kal-
mıştı. Mayflower’daki arızanın, 
jeneratörü ile egzoz sistemi 
arasındaki esnek metal kap-
lindeki bir kırılmadan kaynak-
landığı belirtilmişti.

Denizleri araştırma organi-
zasyonu ProMare tarafından 
yapılan açıklamada, karşılaş-
tığı arızaları onarılan ve geliş-
tirmeler yapılan otonom gemi-
nin yolculuğuna devam ede-
ceği duyuruldu. Gemi ağustos 
ayı içerisinde tekrar suyla 
buluşacak.

Mayflower
yolcuğuna
devam
ediyor
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Cosco, Yangzhou'ya 10 yeni gemi yaptırıyor Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Temmuz ayında BDI, 160 puan-
lık yükselişle  3,199 seviyele-
rini görürken, Capesize 3,927 
dolarlık yükselişle 32,469 dolar 
seviyelerinde seyretti.  Pana-
max tonajı 31,383 dolar sevi-
yelerinden 30,420 dolar sevi-
yelerine gerilerken,  Supramax 
ve Handy tonajlarında ise yük-
seliş görüldü. Supramax tona-
jı 30,526  dolar seviyelerinden 
31,577 dolar seviyelerine, Handy 
tonajı ise 30,048 dolar seviyele-
rinden 31,526 dolar seviyelerine 
yükseldi. 

Kuru yükler
Capesize: “BULK DENMARK” 

(181,360 dwt, Koyo Dockyard, 
2010 inşa) BWTS donanımlı 
gemi 31 milyon dolara alıcı bul-
du. “LEADERSHIP” (171,199 dwt, 
Koyo Dockyard, 2001 inşa) 12 
milyon dolara satıldı.  

Post Panamax: “LOWLANDS 
GREEN” (95,695 dwt, Imaba-
ri, 2011 inşa, 38 m en) satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi.  ''DOUBLE PROVIDEN-
CE” (95,720 dwt, Imabari, 2012 
inşa,  38 m en) 21,25 milyon 
dolara satıldı.  

Kamsarmax:  “MAGNOLIA” 
(82,165 dwt, Tsuneishi Fuku-
yama, 2011 inşa) BWTS dona-
nımlı gemi 22 milyon dola-
ra,  “GLORIOUS WIND” (83,410 
dwt, Sanoyas, 2010 inşa) 20 mil-
yon dolara Yunan alıcıya satıl-
dılar.  “NAVIOS MARCO POLO” 
(80,647 dwti Universal, 2011 
inşa) 22,5 milyon dolara Tayvan-
lı alıcıya satıldı. “FEYHA” (80,370 
dwt, STX Jinhae, 2010 inşa) 18,5 
milyon dolara satılırken,  “SEA 
EXPRESS” (79,252 dwt, Cosco 
Dalian, 2012 inşa) 18,4 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı.  

Panamax: “NAVIOS AZALEA” 
(74,759 dwt, Hudong-Zhonghua, 
2005 inşa) 13 milyon dolara satı-
lırken,  “XING BAO” (72,080 dwt, 
Hitachi Zosen, 1997 inşa) 8,1 
milyon dolar civarında bir raka-
ma alıcı buldu. “CANEA” (75,356 
dwt, Universal, 2007 inşa) isim-
li geminin 17,5 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldığı bildirildi, 
“QC MATILDE” (76,015 dwt, Tsu-
neishi Fukuyama, 2002 inşa) 11 
milyon dolara alıcı buldu.

Ultramax: “OCEAN PHO-
ENIX TREE” (62,623 dwt, 2017 
inşa) 29,5 milyon dolara satıl-
dı, “NORD HUDSON” (61,617 dwt, 
Nantong Cosco KHI, 2014 inşa) 
24 milyon dolara ,“NEW ASPIRA-
TION” (61,448 dwt, Iwagi Zosen, 
2011 inşa) ise 21 milyon dola-
ra satıldı.  “NAVIGARE BEATUS” 
(63,310 dwt, Chengxi, 2017 inşa) 
25 milyon dolara,“NAVIGARE 
BELLUS” (2017 inşa) 24 milyon 

dolara,  “NAVIGARE BONITAS” 
(63,166 dwt, Zhejiang, 2014 inşa) 
22 milyon dolara satıldı. “KMA-
RIN ULSAN” (63,151 dwt, Jiangsu 
New Hantong, 2014 inşa) 21 mil-
yon dolara Çinli alıcıya satıldı.

Supramax: “NORD TRUST” 
(55,693 dwt, Mitsui, 2009 inşa) 16 
milyon dolara alıcı buldu.  “YM 
TRADITION” (55,457 dwt, Kawa-
saki, 2010 inşa) 16,3 milyon 
dolara,  “KEN SEA” (53,491 dwt, 
Iwagi Zosen, 2009 inşa) 15,5 mil-
yon dolara, “SOPHIA K” (53,496 
dwt, Nam Trieu, 2008 inşa) 
11,5 milyon dolara Yunan alıcı-
ya,  “SIKANIA” (53,553 dwt, Ima-
bari, 2001 inşa) ise 9,8 milyon 
dolara Çinli alıcıya gitti.  “BULK 
COSTA RICA” (58,758 dwt, Nan-
tong Cosco, 2012 inşa) 18,6 
milyon dolara satılırken,  “CEN-
TENARIO FORZA” (56,129 dwt, 
Mitsui, 2012 inşa) 18,5 milyon 
dolara alıcı buldu. 

Handy: “TS JASMINE” (38,860 
dwt, Shanhaiguan, 2018 inşa) 
20,5 milyon dolara,  “SIDER 
FAIOCH” (38,800 dwt, Jiangsu 
Hantong, 2015 inşa) 21,2 mil-
yon dolara satıldı. “MS CHARM” 
(32,449 dwt, Zhejiang Hongxin, 
2010 inşa) 12,5 milyon dolara 
alıcı buldu. “GLORIOUS SAWA-
RA” (28,339 dwt, I-S Shipyard, 
2009 inşa) 19 milyon dola-
ra,  ”GEKI STAR” (28,352 dwt, 
Shimanami, 2008 inşa) 9,5 
milyon dolara satıldı.  “DANAI” 
(37,976 dwt, Shimanami, 2019 
inşa) ve  ''CAPE GULL” (36,320 
dwt, Shikoku, 2013 inşa) satıldı-
lar. Ancak satış fiyatları henüz 
rapor edilmedi.  “IRONGATE” 
(28,316 dwt,  I-S Shipyard, 2015 
inşa) 13,9 milyon dolara satılır-
ken,  “LUCKY LIFE” (28,197 dwt, 
2013 inşa) 13,8 milyon dolara 
alıcı buldu. ''KING RICE” (28,250 
dwt, I-S Shipyard, 2012 inşa) 
12 milyon dolara, “KIRA OCE-
AN” (30,835 dwt, Minami Nip-
pon, 1997 inşa) 5,1 milyon dolar 
civarında bir rakama satıldı. 

“DRY BEAM NEO” (38,180 dwt, 
Shin Kochi, 2019 inşa) 26 milyon 
dolara satılırken,  “INTERLINK 
PARITY”, “INTERLINK VERITY” 
ve “INTERLINK EQUITY” (37,071 
dwt, Huatai 2013 inşa) her biri 
14,65 milyon dolara alıcı buldu-
lar. “GREAT RESOURCE” (31,776 
dwt, Guangzhou Huangpu, 2010 
inşa) 12,5 milyon dolara Yunan 
alıcıya gitti.  

“OLZA” (17,107 dwt, Taizhou 
Sanfu, 2012 inşa) 7 milyon dola-
ra Alman alıcıya satıldı. 

Tankerler
VLCC: “NEW PROSPERITY” 

(281,050 dwt, IHI, 1999 inşa) 
25 milyon dolara alıcı bul-

du.  “TAKAHASHI” (314,020 dwt, 
Nantong Cosco KHI (Nacks), 
2007 inşa) 34,5 milyon dola-
ra satıldı.  “OLYMPIC LEGEND” 
(309,270 dwt, Samsung, 2003 
inşa) gemisinin 31,5 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıldığı bil-
dirildi.  “PHOENIX M” (307,151 
dwt, Daewoo, 1999 inşa)  satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. 

Suezmax: “SCF URAL”  ve 
“SCF CAUCASUS” (159,314 
dwt,Hyundai H.I. 2002 inşa) her 
biri 16,4 milyon dolara satıl-
dı.  “GOVERNOR FARKHUTDI-
NOV” (109,295 dwt, Brodosplit, 
2004 inşa) 14 milyon dolara alı-
cı buldu.  “VLADIMIR VELIKIY” 
(159,990 dwti Samho, 2002 inşa) 
16,2 milyon dolara satıldı. 

LR2: “PINK STARS” (115,592 
dwt, Samsung, 2010 inşa) 25 
milyon dolara Yunan alıcıya 
gitti. “ASTRO SCULPTOR”  ve 

“ASTRO SATURN” (105,109 dwt, 
Daewoo, 2003 inşa) her biri 12,5 
milyon dolara satıldı. “AQUA-
MARINE” (99,990 dwt, Onomic-
hi, 2002 inşa) 9,7 milyon dolara 
Tayvanlı alıcıya satıldı. “PERIC-
LES” (114,761 dwt, Samsung, 
2003 inşa) 13 milyon dolara Türk 
alıcıya satıldı.  “OCEAN PEGA-
SUS” (108,926 dwt, SWS, 2009 
inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı 
henüz rapor edilmedi. 

MR: “MAERSK MARMARA” 
(51,182 dwt, STX Jinhae, 2006 
inşa) ve ''MAERSK MEDITER-
RANEAN” (46,616 dwt, Hyundai 
Mipo, 2007 inşa) birlikte 20,5 
milyon dolara alıcı buldu. “NEW 
BREEZE” (48,064 dwt, Iwagi 
Zosen, 2010 inşa) 15,5 milyon 
dolara satıldı. “AGENA” (37,577 
dwt, Hyundai Mipo, 2011 inşa) 
ve kardeş gemisi “ADARA” (2011 
inşa) her biri 15,75 milyon dola-
ra Yunan alıcıya gitti. 

“NIPAYIA” (19,997 dwt, 
Sekwang H.I., Korea, 2009 inşa) 
15,75 milyon dolara Yunan 
alıcıya satılırken,  “PRIME 
SOUTH” (12,886 dwt, STX Korea, 
2009  inşa) 4,3 milyon dolara 
açık artırmada Tayvanlı alıcıya 
gitti.  “CELSIUS MANHATTAN” 
(19,807 dwt, Kitanihon, 2006 
inşa) 11,5 milyon dolara yine 
Tayvanlı alıcıya satıldı. “CHEM-
ROUTE BRILLIANT” (25,594 dwt, 
Shin Kurushima 2009 inşa) 16,5 
milyon dolara Alman alıcıya 
satıldı.  “LIME GALAXY” (19,992 
dwt, Usuki, 2008 inşa) 12 milyon 
dolara satılırken kardeş gemi-
si  “BEECH GALAXY” (2007 inşa) 
11 milyon dolara satıldı. 

LPG
“BW LIBERTY” (gas cubic 

84,529 cbm, Daewoo, 2007 inşa) 

46,5 milyon dolara satıldı, “CLIP-
PER SUN” (82,268 cbm, Hyundai 
H.I., 2008 inşa)    satıldı. Ancak 
satış fiyatı henüz rapor edilmedi.

 
Konteynerler

“ANL WANTIRNA”  (5,059 TEU, 
68,126 dwt, Hanjin, 2006 inşa) 
58 milyon dolara satıldı. “SYD-
NEY TRADER” (5,047 TEU, 67,222 
tdw, Hyundai H.I., 2005 inşa) 42 
milyon dolara alıcı buldu

“DONG CHENG HAO HAI” ve 
kardeş gemisi  “DONG CHENG 
BI HAI” (3,768 TEU, 46,287 
dwt, STX Jinhae, 2007 inşa) her 
biri 44 milyon dolara alıcı bul-
du.  “TANJA STAR” (4,253 TEU, 
50,591 dwt, Jiangsu Newyangzi, 
2009 inşa), “BALTHASAR SCHUL-
TE” (4,249 TEU, 49,856 dwt, Jiang-
su Newyangzi, 2012 inşa), “HAR-
MONY N” (2,824 TEU, 39,420 
dwt, Hyundai Mipo, 2006 inşa) 
ve  “BOMAR RESOLVE” (2,524 
TEU, 33,074 dwt, Volkswerft, 
2005 inşa) satıldılar. Ancak satış 
fiyatı henüz rapor edilmedi. 

“NORDATLANTIC” (2,478 TEU, 
33,853 dwt, Aker Werft, 2003 
inşa) 21 milyon dolara satılır-
ken,  “MCC KYOTO” (1,713 TEU, 
22,314 dwt, CSBC, 2008 inşa) 
21,25 milyon dolara satıldı.  

“SINAR BIMA” (1,118 TEU, 
13,632 dwt, Taizhou Kouan, 2008 
inşa) 12,5 milyon dolara satıldı.  

“WIDE INDIA” (5,466 TEU, Han-
jin Subic Bay PI, 2015 inşa, 37,3 m 
en) ve kardeş gemileri “MAERSK 
TEMA” (2015 inşa), “MARESL 
LOME” (2015 inşa), “WIDE BRA-
VO” (2014 inşa), “MAERSK INDUS” 
(2014 inşa) ve “MAERSK EUPH-
RATES” (2014 inşa) birlikte 260 
milyon dolara satıldılar.

“WAN HAI 803” ex “Northern 
Julie” (8,814 TEU, 108,180 dwt, 
Daewoo, 2015 inşa) ve kardeş 
gemisi  “NORTHERN JADE” her 
biri 85 milyon dolara alıcı buldu. 

Yeni inşalar
Kamsarmax: Chellaram 

Shipping, Hong Kong, Chen-
gxi  Tersanesi’ne 1+1 opsiyon-
lu  82,000 dwt gemi siparişi 
verdi. Geminin kontrat fiyatı 
31,5 milyon dolar.  Mitsui & 
Co, Yangzijiang Tersanesi’ne 2 
adet  82,300 dwt bulkcarriers 
siparişi verdi. Gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 32 milyon 
dolar.  

Ultramax: Orix Corp., Japon 
Tsuneishi Zhoushan   Tersane-
si’ne 2 adet  66,000 dwt gemi 
siparişi verdi. Gemiler 2023 
yılında teslim edilecek.  

MR: Capital Maritime, Hyun-
dai Vinashin  Tersanesi’ne 2 
adet  50,000 dwt product carri-
er siparişi verdi. Gemilerin her 

birinin kontrat fiyatı 37,7 mil-
yon dolar. 

LNG: Celsius Ship-
ping, Samsung Tersanesi’ne 
3 adet 180,000 cbm LNG carri-
ers gemi siparişi verdi. 2024 yılı-
nın başlarında teslim edilecek 
olan gemilerin her birinin kon-
trat fiyatı 192,7 milyon dolar. 

Konteynerler: Cosco Ship-
ping Holdings, Cosco H.I. Yang-
zhou Tersanesi’ne 4 adet 16,180 
TEU'luk gemi siparişi verdi. 
Gemiler 2025 yılının ortaların-
da teslim edilecek. Cosco Ship-
ping Holdings, aynı tersaneye 
6 adet de 14,092 TEU siparişi 
verdi. Bu gemiler 2023 yılının 
sonlarında ve 2024 yılının orta-
larında teslim edilecekler.  

Handysize: Wisdom Mari-
ne, Onomichi Tersanesi’ne 2 
adet  40,000 dwt gemi siparişi 
verdi. Gemiler 2023 yılında tes-
lim edilecek.

Hurdalar
Tankerler

“BROTOJOYO” (FPSO) (LDT 
12,100, DWT 59,643, 1980 
inşa) 615 dolara, “BULL SUM-
BAWA”  (LDT 7,718, DWT 31,632, 
2001 inşa) 575 dolara Bangladeş 
teslim satıldılar.  

“SART- STRAUM” (LDT 1,100, 
DWT 2,533, 1980 inşa) 605 
dolara Hindistan teslim satıldı. 

“BETTY KNUTSEN” (LDT 11,026, 
DWT 35,807, 1999 inşa) Türkiye 
teslim,  “ZHONG” (LDT 5,980, 
DWT  16,970, 1988 inşa) Bang-
ladeş teslim, “THERESA TIGA” 
(LDT 5,969, DWT 18,523, 1998 
inşa) 720 dolara  Hindistan 
teslim, “JETSTAR” (LDT  2,621, 
DWT 9,507, 1994 inşa) 575 dola-
ra Bangladeş teslim, “SABAHAT 
TELLI” (LDT 2,167, DWT 4,558, 
1982 inşa) Türkiye teslim satıl-
dılar. 

“FPSO RUBICON VANTAGE” 
(LDT 19,697, DWT 72,040, 1987 
inşa) 585 dolara as is  Kohsic-
hang, “SIMBA” (LDT 10,845, DWT 
45,229, 1996 inşa) 560 dola-
ra Pakistan teslim satıldılar. 

Kuru yükler
“SAGA TIDE” (LDT 10,456, 

DWT 47,029, 1991 inşa) Hindis-
tan teslim satıldı. “K.PHOENIX” 
(LDT 17,724, DWT 148,681, 1996 
inşa) 553 dolara as is Kore 
teslim, “KARUNIA” (LDT 9,462, 
DWT 69,235, 1993 inşa) 585' 
dolara Bangladeş teslim satıldı

Reefers 
“GREEN OCEAN” (LDT 2,467, 

DWT 5,416, 1992 inşa) ve “GRE-
EN KLIPPER'' (LDT 2,467, DWT 
5,448, 1991 inşa) 505 dola-
ra Hindistan teslim satıldılar.
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Yıllardır uyarısı 
yapılan, her fırsata 
kapımızı çaldığı söy-
lenen kuraklık ve 

tabii yanı sıra açlık artık kapıdan 
geçti, ne yazık ki hayatımızın bir 
parçası oldu.

Geçen ay, Birleşmiş Milletler 
(BM) yeni yayımladığı bir rapor-
da, dünyada yetersiz beslenen 
insanların sayısının 811 milyon 
olduğunu söylüyordu. BM’nin 
küresel beslenme raporuna göre, 
dünya nüfusunun yüzde 10'u 
yeterince beslenemiyor. 2019 
yılıyla kıyaslanınca yetersiz bes-
lenen insanların sayısının yüz-
de 1,5 oranında arttığı ortaya 
çıkıyor.

Raporda dünya nüfusunun 
üçte birinin geçen yıl gerekli 
olan gıdaya yeterli erişemediği 
anlatılıyor. Elbette araştırma-
cılar 2020’nin koronavirüsün 
hayatımızı altüst ettiği yıl oldu-
ğunun farkındalar. Ancak virüs-

ler de yaşamın bir parçası oldu-
ğuna göre, yeryüzündeki yaşa-
mın verilerine onları dışarıda 
bırakarak bakmak doğru olmaz. 
Dolayısıyla virüs derdinin yüzde 
1,5’lik artışın dehşetini örteme-
diğini belirtmek gerek. Araştır-
mada 2030 yılına kadar sadece 
virüsün yarattığı kriz nedeniyle 
açlık çekecek insan sayısı 30 
milyon olarak tespit edilmiş. 

Bölgesel düzeyde bakılın-
ca, yetersiz beslenen insanla-
rın sayısının geçen yıl en çok 
Afrika'da arttığı anlaşılıyor. 
Afrika'da nüfusun yüzde 20'si 
yetersiz besleniyor: 282 milyon 
insan. Asya Kıtası’nda yetersiz 
beslenen insan sayısı yaklaşık 
418 milyon kişi. Güney Amerika 
ve Karayipler de ise bu sayı 60 
milyon. 

BM’nin raporunda öne çıkan 
verilerin bazıları şöyle: Beş yaş 
altı 150 milyon çocuk yeter-
siz beslenme nedeniyle yeterli 
bedensel gelişim gösteremedi. 
Gıda güvenliği bakımından teh-
dit altındaki kadınların sayısı 
erkeklere oranla daha yüksek. 
Yaklaşık üç milyar insanın sağ-
lıklı gıdaya yeterli erişimi yok ve 
bunun en önemli nedeni paha-
lılık.

Yine temmuz ayında yayım-
lanan uluslararası düşünce 
kuruluşu Oxfam’a ait bir rapor-
da da iklim krizi ve salgınının 
küresel gıda fiyatlarında yüzde 
40’lık bir artışa neden olduğu 

anlatılıyordu.
Oxfam’ın yaptığı açıklama 

acı bir gerçeğin de duyurusuy-
du aslında: Dünya genelinde 
her bir dakikada 11 kişinin açlık 
nedeniyle hayatını kaybettiğini 
bildirdi kuruluş. Koronavirü-
sün neden olduğu Covid-19’un 
dakikada ortalama yedi kişinin 
ölümüne neden olduğu düşü-
nülürse durumun ne denli kötü 
olduğu daha rahat anlaşılabilir.

Silah, açlık ve insan
Oxfam’ın hazırladığı rapor-

da, çatışma bölgelerinde yaşayan 
yaklaşık 100 milyon kişinin açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu 
belirtilirken Birleşmiş Milletler’in 
harekete geçmesinin gerekliliği-
ne dikkat çekildi. Hükümetlere 
de çatışma bölgelerinde insani 
yardımların ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması için işbirliği yapma 
çağrısı yapıldı.

Son derece üzücü ve çarpıcı bir 
veri de küresel düzeyde yaşanan 
salgının başından beri dünyada 
askeri harcamaların 51 milyon 
dolar artmış olması. Bu rakamın 
BM’nin açlıkla mücadelede ihti-
yaç duyduğu miktardan en az altı 
kat daha fazla olduğu belirtiliyor. 

Ne acıdır ki Etiyopya, Güney 
Sudan, Suriye ve Yemen gibi 
ülkelerdeki savaşlarda insani 
yardımların sivillere ulaşması ve 
insanların yiyeceklerini üretme-
leri engelleniyor, kısacası açlık bir 
silah olarak kullanılıyor.

Distopyaya koşar adım
Gıda ve beslenme sorunu yeni 

değil kuşkusuz. Küresel düzey-
de iklim hedeflerinin tutturula-
mamasının insanlar ve ekolojik 
sistemler üzerinde geri dönüşü 
olmayan sonuçlara yol açabile-
ceği kim bilir ne zamandır söy-
leniyor. En son, Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 
geçen haziran ayında yayım-
lanan taslak raporunda da bir 
kez daha vurgulanmıştı. Paris 
İklim Anlaşması'nın öngördü-
ğü küresel sıcaklığın 1,5 derece 
hedefinin yakalanamamasının 
ısı dalgalarının artmasına, açlık 
sorununun büyümesine, daha 
fazla kıyı bölgesinin sular altında 
kalmasına, canlı türlerinin yok 
olmasına yol açacağı anlatılmıştı. 
Giderek daha fazla insanın açlık 
sorunuyla karşı karşıya kalaca-
ğının söylendiği raporda, açlık 
riskinin sera gazı emisyonların-
daki gelişmelerle yakından ilişkili 
olduğu bir kez daha vurgulandı. 
Bir distopyada yaşamak zorun-
da kalacağımıza dikkat çekildi. 
Küresel ısınmaya bağlı olarak 
ekosistemlerin çöküşü, su kıtlığı, 
kuraklık, gıda yokluğu, açlık, vs...

İklim değişikliğinin son 30 
yılda, Afrika ve Güney Amerika 
başta olmak üzere, dünya gene-
lindeki ekin hasadını yüzde 4 
ila 10 oranında azalttığı düşü-
nülürse nasıl bir sona doğru git-
mekte olduğumuzu kavramak 
kolaylaşabilir. 2050 yılına kadar, 

1,5 derecelik bir küresel ısınma 
halinde dahi toplu yaşam alanla-
rındaki 350 milyon insan şiddetli 
kuraklık nedeniyle su kıtlığıyla 
boğuşacak. İki derecelik bir ısın-
ma halinde ise bu sayı 410 milyo-
na çıkabilir. 

“En kötüsü henüz gelmedi”
Türkiye de kuraklığın etkile-

rini yakından hissedecek ülke-
ler arasında. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün yağış ve sıcaklık 
analizi raporlarına göre, bu yılın 
mayıs ayı son 50 yılın en sıcak 
mayıs ayı idi. Yağışlar da mevsim 
normaline göre yüzde 56, geçen 
yılın mayıs ayı yağışlarına göre 
yüzde 66 azaldı. Meteorolojinin 
son iki yıllık kuraklık haritalarına 
bakılırsa, Türkiye'nin büyük bir 
bölümü “olağanüstü kurak, çok 
şiddetli kurak, şiddetli kurak” ifa-
deleriyle tanımlanıyor.

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji 
Teşkilatı (WMO) verileri de küre-
sel iklim değişikliğini ve ona bağlı 
kuraklığı bir kere daha teyit edi-
yor.  Bu verilere göre, 1970-2019 
yılları arasında dünya genelinde 
650 bin kişi kuraklık nedeniyle 
öldü, mevsim normalleri dışın-
daki sıcaklık dereceleri de 56 bin 
kişinin hayatına mâl oldu.

IPCC’nin taslak raporundaki 
ifade yeterince uyarıcı: “En kötü-
sü henüz gelmedi, çocuklarımı-
zın ve torunlarımızın hayatlarını 
bizimkinden çok daha fazla etki-
leyecek.”

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Bugün yüz milyonlarca 
insan aç; yakında çok 
daha fazlası olacak... 
Doğa kısa süreli hafı-
zamızla bizi oyalayan 
iktidarlara saklaya-
mayacakları şiddette 
cevap veriyor. Kurak 
topraklarda yaşanacak 
bir distopyaya hazır 
mısınız?

Açlık kaderimiz olmasın
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Erken yaşlarda edinilen düzenli 
spor alışkanlığı bireylerin beden 
ve ruh sağlığını olumlu yönde 
etkiliyor. Spor fiziksel performan-
sı artırmak, zaman ve stres yöne-
timi becerisi kazandırmanın yanı 
sıra bağışıklık sistemini güçlen-
dirmede önemli bir rol oynuyor. 
Su sporları ise özellikle çocukluk 
çağında diğer spor dalları ara-
sında daha ayrıcalıklı bir konu-
ma sahip. İnsan yapısının yüzde 
60’ını oluşturan su ile dostluk 
küçük yaştaki çocukları sakin-
leştiriyor, iştahını düzenliyor ve 
obeziteden koruyor. Yüzme sporu 
da uzun saatlerini masa başında 
geçirerek ve ağır okul çantaları 
taşıyarak omurgalarını zorlayan 
öğrencilerin kaslarını güçlendire-
rek duruşlarını düzeltiyor. 

Beril Ülker dünya
üçüncüsü oldu
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 

Spor Kulübü’nün başarılı sporcu-
su Ekrem Elginkan Lisesi IB öğren-
cisi Beril Ülker de bu sporla erken 
yaşta tanışanlardan. Ülker’in de 
aralarında bulunduğu Genç Milli 
Takım, İtalya’nın Lignano şehrin-

de düzenlenen 17’nci CMAS Palet-
li Yüzme Dünya Gençler Şam-
piyonası'nda 4x50 metre suüstü 
mix bayrak kategorisinde Dünya 
Şampiyonu olarak altın madalya 
elde etti. Ülker 4x50 metre bay-
rak yarışında 01:08:99’luk dere-
cesi ile altın madalyayı almaya 
hak kazandı. Ayrıca Dip Finalle-
rinde 16.96’lık derecesiyle dünya 
üçüncülüğüne de adını yazdır-
mayı başardı. Şampiyonaya katı-
lan diğer İTÜ Geliştirme Vakfı 
Okulları Spor Kulübü sporcuları 
Hazal İrem Ateş 400 ve 800 met-
re suüstü müsabakalarında 8’inci 
olurken, Defne Deniz Kızılırmak 
Türkiye rekoruna imza atan spor-
cular arasında yer aldı.

 “Yüzme çocukluk çağı için 
en ideal sporlardan biri”
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulla-

rı Spor Kulübü antrenörü Eşref 
Ayvaz su sporlarının çocukluk çağı 
için en ideal sporlardan biri oldu-
ğunu ifade etti. Ayvaz, “Yüzme ve 
su sporları her yaş çocuğu için 
uygun bir spor dalıdır. Çocukların 
kas ve iskelet sistemini güçlen-
dirir, dikkatlerini artırır, öz disip-

lin ve iç motivasyon kazandırır. 
Bugün neredeyse her şehrimizde 
hijyenik koşullar ve profesyonel 
eğitmen imkânı sunan havuz alt-
yapıları mevcut. Pek çok ilde yerel 
yönetimlerin veya spor kulüple-
rinin sunduğu yüzme kursları da 
var. Zorlu bir pandemi dönemi-
ni ve eğitim yılını geride bırakan 
ailelere bu yaz çocuklarını su ile 
tanıştırmalarını öneriyoruz,” dedi.

“Su sporları psikososyal
gelişimi hızlandırıyor”
 İTÜ GVO Spor Kulübü Başkanı 

Nevzat Özkök, su sporları ve suda 
geçirilen zamanın çocukların ve 
gençlerin beden sağlığının yanı 
sıra ruh sağlığını da güçlendirdiği-
ni ifade etti. Spor yapmanın onla-
rın akademik başarılarını yükselt-
tiğini ve psikososyal gelişimlerini 
hızlandırarak kendine güvenlerini 
geliştirdiğinin altını çizen Özkök, 

“Küçük yaşlarda su sporlarına özel 
yeteneği olan çocuklar bu alan-
da bir spor kulübünün desteğini 
alarak milli takıma kadar yük-
selebilirler. Kulübümüzde amatör 
olarak yüzmeye başlayan öğren-
cilerimizin bir bölümü bugün bu 

yolculuğu dünya çapında rekabet 
edebilen bir sporcu olarak sürdü-
rüyor. Bu gelişmeler bize ülkemiz, 
okulumuz ve spor kulübümüz 
adına gurur veriyor,” dedi. 

Küçük yaş grubuna yaz döne-
minde su sporlarını sevdirmek 
için:

- Su ile tanışmak için suyun 
temiz, ılık ve dalgasız olduğu 
saatleri tercih edin. 

- Onları suya girmeye teşvik 

edin ama zorlamayın, ürkütecek 
şakalar yapmayın.

- Çocuğun yaşına göre su kena-
rında oynanacak oyunlar organi-
ze edin ve ona katılın.

- Kolluk veya simitleri olsa bile 
suyun içinde onları asla tek başı-
na bırakmayın.

- Yüzmeyi doğru öğrenmesi için 
hijyen denetimi yapılan, güvenli 
ortamlarda profesyonel yardım 
alın.
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Çocukları su sporları ile tanıştırın

Şahika Ercümen, 3 madalya ve
5 resmi Türkiye rekoru ile döndü

Dünya dalış rekortmeni Şahika 
Ercümen, Bahamalar'da düzen-
lenen  Vertical Blue Serbest 
Dalış Dünya Kupası’ndan farklı 
kategorilerde 5 Türkiye rekoru 
kırarak  toplamda  3 madalya 
ile  yurda  döndü.  Milli sporcu 
Ercümen,  aynı zamanda  sabit 
ağırlık kategorisinde 90 metre-
ye dalarak Türk spor tarihinde 
hem kadınlarda hem de erkek-
lerde en derine inen sporcu 
olma özelliğini de taşıyor. 

Dünyanın en prestijli dalış 
yarışmalarından biri olan Ver-
tical Blue Serbest Dalış Dünya 
Kupası, 2008’den bu yana Baha-
malar’da düzenleniyor. 202 met-

re derinliğindeki, dünyanın en 
derin deliklerinden Dean’s Blue 
Hole’de yapılan dünya kupası, 
bu yıl 13-23 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleşti. Bu yıl Ver-
tical Blue Serbest Dalış Dünya 
Kupası’nda Türkiye, Amerika 
Birleşik Devletleri, Bahamalar, 
Barbados, Çek Cumhuriyeti, Çin, 
Fransa, Güney Afrika, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Kanada, Kore, 
Meksika, Peru, Rusya, Sloven-
ya, Şili, Tayvan, Tunus ve Yeni 
Zelanda olmak üzere toplam 21 
ülkeden 46 sporcu yarıştı. 

Milli sporcu Şahika Ercümen, 
kırdığı rekorlar ve kazandığı 
madalyaların ardından, “Duy-

gularım tarifsiz. Burada resmen 
Türkiye rüzgârı esti. Ülkemizi 
başarıyla temsil edebildiğim için 
çok gururluyum. Buraya yalnız 
geldim ama tüm Türkiye’nin 
kalbi benimleydi. Bakanlığımı-
za, kulübüm Spor Toto’ya ve 
sponsorum Greenpetition’a çok 
teşekkürler,” diyerek, “Malzeme-
lerimiz dâhil tüm harcamalar 
dolar ile yapılıyor. O yüzden 
çok masraflı bir süreçti. Fakat 
ülkemize madalya ile dönmenin 
gururu her şeye bedel. Umarım 
sonraki yarışmalar için destek 
bulabilirim,” cümleleriyle de 
yarışmalara kısıtlı imkânlarla 
katıldığına değindi. 

İklim Hedefi Hızlandırma 
Programı başladı

Oniki bin imzacısı ile dünyanın 
en büyük çok paydaşlı sürdü-
rülebilirlik platformu olan UN 
Global Compact’in 25 ülkede 
eş zamanlı olarak yürüteceği 
İklim Hedefi Hızlandırma Prog-
ramı Türkiye’de de başladı. 2021 
yılının Aralık ayında sona erme-
si planlanan program ile katı-
lımcı şirketlere 1.5°C hedefi ile 
uyumlu ve bilime dayalı emis-
yon hedefleri belirleme süreç-
lerinde gereken bilgi ve beceri 
sağlanması hedefleniyor. İklim 
Hedefi Hızlandırma Programı 

“net sıfıra” geçiş yolunda şirket-
lerin ihtiyaç duyacağı strateji-
leri oluşturmaları için bir yol 
haritası da sunulacak.

Farklı büyüklük ve sektör-
den şirketlerin dâhil olacağı 
programa; Akis Gyo, Anadolu 
Efes, Bantboru, Çimsa, Egemet, 
Elif Plastik, Kazan Soda, Koç 
Holding, Kordsa, Mavi Giyim, 
Originn, Penti, Tekfen Holding, 

TOYO Matbaa, Türkiye Sinai 
Kalkınma Bankası (TSKB), Tür-
kiye Kalkınma ve Yatırım Ban-
kası, Yaşar Holding, Yorglass ve 
Zorlu Enerji katılacak.

Program iki farklı
içerik sunuyor
Bilim Temelli Hedef (Science-

Based Targets) belirleme meto-
dolojisine ilişkin KOBİ ve büyük 
şirketlere yönelik farklılaşmış 
içerikler sunan program saye-
sinde şirketler teknik seviyede 
bilgi içeren çevrimiçi akademi 
oturumlarını takip edecek, ger-
çekleşecek atölye çalışmala-
rı ile kapasite geliştirebilecek, 
ülke düzeyinde paydaşlar arası 
üst düzey toplantılara katıla-
bilecekler ve 2050’ye kadar net 
sıfıra ulaşmak için bilime daya-
lı emisyon azaltma hedeflerini 
belirlemek için ihtiyaç duyduk-
ları yol haritasını oluşturabile-
cekler.
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Türkiye ve yurtdışından 30'un üze-
rinde solist, topluluk ve orkestra… 
Bir ay boyunca İstanbul'un 14 farklı 
mekânında dinleyiciyle buluşacak 
Festival, dünyaca ünlü viyolonselci, 
şef, piyanist ve klavsenci Alexander 
Rudin, müziğiyle hikâyeler anlatan, 
günümüzün önde gelen piyanistle-
rinden Anna Vinnitskaya, prestijli 
etkinliklerin en beğenilen konukları 
arasında yer alan piyanist Khatia 
Buniatishvili, çağdaş müzik alanın-
da ülkemizin sesini tüm dünya-

ya duyuran Ufuk&Bahar Dördün-
cü, olağanüstü tekniği ve yorum 
gücüyle Fazıl Say ile  yıldızlar geçi-
dine dönüşüyor. 

İstanbul Kültür Sanat Vak-

fı (İKSV)  tarafından,  T.C Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiy-
le düzenlenen  49’uncu İstanbul 
Müzik Festivali,  18 Ağustos-16 
Eylül 2021  tarihleri arasında tari-
hinde ilk kez tamamen açık hava 
mekânlarda müzikseverlerle bulu-
şacak.  Sevgi, umut ve dayanış-
madan doğacak yeni bir dönemin 
hayaliyle yola çıkan Festival, prog-
ramındaki konserlerle “Başka bir 
dünya mümkün mü?” sorusuna 
müziğin diliyle yanıtlar arayacak.
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Sen de Konuşabilirsin Kaybolan Sesler - Dünya 
Dillerinin Yok Oluş Süreci

Doğu'nun Kalbine Seyahat

KITAP KÖŞESI
Yabancı dil edinme konusun-
da yaptığı çalışmalar sonucu 
geliştirdiği “Yek Metodu” ile 
binlerce kişiye İngilizce ve 
Fransızca öğreten Seda Yeke-
ler’den, yeni bir dil öğren-
mek isteyenler için kılavuz 
bir kitap.

Dil edinmek uğruna farklı 
sistemler denemiş, kurslara 
yazılmış, evi gramer kitap-
larından geçilmeyen, belki 
yurtdışında yaşamış ama rahat ve akıcı bir şekilde 
konuşamayan ne çok kişi vardır. Uluslararası dil yeter-
lilik sınavlarında düşük puan alan öğrenciler ve “Tür-
kiye yabancı dil eğitiminde sınıfta kaldı!” manşetleri, 
bu işin bizler için ne kadar zor olduğunu gösterir gibi…

Yekeler, okuyucuyu dil öğrenme sürecine davet 
ettiği kitabında, “Kişinin anadilinin haricinde başka 
bir dil bilmesi, o dilin kelimelerini ezberleyerek ya da 
kendi dilinizden çeviri yaparak cümle kurmaya çalış-
mak demek değildir. Dil bilmek; o dilin ses sistemini 
tanımak, tanıdığınız tüm sesleri kullanıldıkları biçime 
göre anlamlandırmak ve kullanım alanlarını ve telaf-
fuzlarını taklit ederek edinmektir,” diyor.

Yazar: Seda Yekeler
Mona

Taiap ve Ubıhça nadir bir kuş 
türü veya ölmekte olan bir mer-
can kayalığı olsaydı, belki daha 
fazla insan onların içinde bulun-
duğu durumu bilir ve endişelenir-
di. Ancak dünyanın her yerinde 
birçok benzersiz yerel dil, daha 
önce hiç görülmemiş bir hızla 
ölüyor. Bunu çok az insan biliyor 
veya önemsiyor. Peki, bu seslere 
ne oldu? Bu kitap dillerin neden 
ve nasıl yok olduğunun dramatik 
hikâyesini anlatıyor…

Kaybolan Sesler, bu gidişatın ürkütücü olmanın ötesinde 
anlamlar taşıdığını savunuyor. Dillerin kaybolması ve çev-
re sorunları arasındaki bağlantıyı öne çıkarıyor, kaybolan 
dillerin aslında dünya çapında yıkılmak üzere olan ekosis-
temin bir parçası olduğunu gösteriyor. Yağmur ormanları 
gibi değerli çevre kaynaklarını korumak için verilen savaşın, 
farklı kültürlerin ayakta kalması için verilen savaştan ayrı-
lamayacağını ve ekolojik yıkım gibi dil ölümünün nedenleri-
nin de ekoloji-politika kavşağında bulunacağını öne sürüyor, 
çeşitli çözüm yolları ve stratejiler sunuyor.

Yazar: Daniel Nettle, Suzanne Romaine
Profil Kitap

Bu kitap Arap edebiyatının 
en eski seyahatnamesi olan 
Süleyman el-Tâcir'in hatıra-
ları ve Yezid el-Sîrâfî'nin buna 
ilaveleri ile Mesûdî'nin Müruc 
ez-Zeheb (Altın Bozkırlar) adlı 
eserinden seçmelerden oluş-
maktadır. Süleyman el-Tâcir 
852 yılında Çin ve Hind (Hint) 
ülkelerine yolculuk yaptı ve 
hatıralarını Ahbar el-Sîn ve'l-
Hind (Çin ve Hind Haberleri) 
adlı eserinde kaleme aldı. Yezid el-Sîrâfî ise, çeşit-
li denizci ve gezginlerden Çin ve Hind ülkeleri ve 
deniz yolları hakkında topladığı bilgilerle Süleyman 
el-Tâcir'in eserine ilave yazdı. Büyük tarihçi ve gezgin 
Mesûdî de Hind Okyanusu, Akdeniz ve Hazar Deni-
zi'nde çeşitli denizcilerle yaptığı seyahatleri kaleme 
aldı ve eserinde Süleyman el-Tâcir ile Yezid el-Sîrâfî'nin 
yazdıklarından faydalandı. Adeta oturduğunuz yerden 
Çin ve Hind coğrafyasına sizi yolculuğa çıkaracak olan 
bu kitap, bu tür seyahatnamelerin ve yazarlarının 
tanınmasına, Müslümanların Çin, Hind, Endonezya ve 
Doğu Afrika ülkeleriyle ilgili en eski hatıralarının bilin-
mesine katkı sağlayacak.

Yazar: Süleyman El-Tacir
Yeditepe Yayınevi

İstanbul Müzik Festivali
için geri sayım başladı

Sürdürülebilir ürünün

Dev uçağa binlerce kişi daldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi korona 
virüs kısıtlamalarının kaldırılma-
sıyla dalış tutkunlarının yeniden 
gözdesi oldu. Alternatif turizm 
çalışmalarına ağırlık verilen ilçe-
de, yerli ve yabancı dalgıçların 
listesinde ilk sırada Aydın Büyük-
şehir Belediyesi tarafından dalış 
turizminin canlandırılması ama-
cıyla 5 yıl önce batırılan Airbus A 

300 tipi yolcu uçağı var.
Sualtındaki kaya yapıları, 

bangolar, derin duvar yarları ve 
mağaralar gibi doğal resiflere 
sahip olan Kuşadası'nda yapay 
resiflerin oluşturulması için yapı-
lan çalışmalara, Aydın Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 270 bin 
TL'ye 54 metre uzunluğa ve 44 
metre kanat genişliğine sahip 

Airbus A 300 tipi yolcu uçağı 
satın alındı. 47 ton ağırlığındaki 
uçak, 2016 yılında Kuşadası Kör-
fezi'nde batırıldı. Kuşadası böy-
lece, Türkiye'nin en büyük uçak 
batığına sahip oldu. Bölgede dalış 
turizminin canlanmasına büyük 
katkı sunan batık uçağa, kısıtla-
maların kalktığı 1 Temmuz'dan 
beri binlerce dalış yapıldı.

Uluslararası denetim ve danış-
manlık şirketi EY, tüketicilerin 
satın alma alışkanlık ve eğilim-
lerini mercek altına aldığı Gele-
ceğin Tüketicileri Endeksi’nin 
sonuçlarını açıkladı. 7’ncisi 
hazırlanan endeks, 20 ülkeden 
14 binden fazla tüketicinin görüş-
leri alınarak oluşturuldu. Endek-
se göre; dünya genelinde tüketi-
cilerin yüzde 51’i sürdürülebilir 
ürün satın almak istiyor ancak 
fiyatların yüksek oluşu caydırıcı 
etki yaratıyor.

Endeks, tüketiciler için sür-
dürülebilirlik konusunun önem 
kazandığını ortaya koyuyor. 
Tüketicilerin yüzde 64’ü satın 
aldığı ürünün çevresel etkisine 
daha fazla dikkat etmeyi planlar-
ken, yüzde 60’ı da satın alacağı 
üründe fiyata daha fazla odak-
lanacağını ifade ediyor. Endeksin 
sonuçlarına göre; tüketicilerin 
yüzde 39’u sağlık krizinin en az 
12 ay daha hayatlarını etkileme-
ye devam edeceğini düşünüyor. 
Söz konusu oran Şubat 2021’de 
yüzde 40 seviyesindeydi.

Evde geçirilen zamanın
artması fırsat yarattı
Tüketicilerin yüzde 64’ü evde 

pandemi öncesine göre daha faz-
la zaman geçirmeye devam etti-
ğini söylüyor. Pandemi ile birlikte 
evler, insanların çalıştığı, sipariş 

verdiği, egzersiz yaptığı ve eğlen-
diği birer merkez haline geldi. 
Endekste bu değişimin tüketicile-
re sürdürülebilir seçimlere yönel-
mek için büyük bir fırsat sunduğu 
vurgulanıyor. Ankete katılanların 
yüzde 31’i sürdürülebilir olan ve 
çevre için daha iyi ürünlere artık 
daha fazla harcama yaptığını 
söylerken, yüzde 64'ü de ürün 
topluma fayda sağlıyorsa tüke-
tim davranışı değiştirmeye hazır 
olduğunu dile getiriyor.

Satın alma gücü tüketime 
risk teşkil ediyor
Öte yandan tüketicilerin yüz-

de 78’i pandeminin satın alma 
güçleri üzerindeki etkilerine iliş-
kin endişe duyuyor. Yüzde 53’ü 
de fiyat faktörünün kendileri 
için pandemi öncesine göre daha 
fazla önem kazandığını ifade 
ediyor. Bu durum, sürdürülebi-
lirlik alanında artan farkındalık 
ile değişmeye başlayan tüketim 
eğiliminin uzun ömürlülüğü 
karşısında risk teşkil ediyor. Pek 
çok tüketicinin sürdürülebilirlik 
temelli olarak toplumsal hedef-
lere ulaşılmasına destek olacak 
finansal yükümlülükler üstlen-
mek yerine sürdürülebilirlik açı-
sından düşük etkili, maliyetli ve 
tasarruf yapmalarını sağlayan 
ürünlere yöneldiği 
görülüyor. 

önündeki engel fiyatı




