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Sert geçen kışın ardından güçlü sanayi tale-
binin gelmesi yeterince gaz stoku yapılması-
nı engellerken, sıcak havalar, hane halkının 
elektrik talebi, Norveç'in arzında yaşanan 
sorunlar enerji tarafında oldukça sorunlu 
bir tablo ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'nde 
elektriğin yaklaşık yüzde 40’ı gazdan üreti-
lirken, yenilenebilir kaynakların katkısı 20 
puan civarında. Ancak kuraklık hidrola-
rı vururken, rüzgârdan elde edilen enerji 
üretimde de sorunlar yaşandı. Zaten uzun 
süredir kömür karşıtı kampanya sürdüren 
bölgede buradan da istenilen katkı alına-
madı. Sonuç olarak gazın fiyatı birçok yerde 
geçtiğimiz yıla göre 8 katına kadar fırladı, 
kömüre olan talep arttı. 

 
Bir yılda iki yıllık büyüme artışı tetikledi
Her şey pandemi ile tetiklendi aslında. 

Hayatın durdurulmasıyla küresel ekonomi 
2020 yılında yüzde 3,3 daralırken, bu yıl 
yüzde 6 ile 2000’li yılların büyüme rekorunu 
kırıyor. Bir yıl ertelenmiş talep ikinci yılda 

üretimi sıçrattı. Sanayi üretimi bir yıla iki 
yılı sığdırmaya çalışıyor. Üretimdeki yüksek 
oranlı artış enerji ve hammadde kullanımını 
aynı ölçüde artırdı. Bu da enerji ve ham-
maddelerde yüksek fiyat artışlarını berabe-
rinde getirerek küresel enflasyonu tetikledi. 
Üretim ve tüketim artışı taşıma maliyetleri-
ni sıçrattı. Navlunların 9 aylık artışı yakla-
şık 3 katı buldu. Dahası küresel ısınmanın 
şiddetlenmesi ve yaşanan kuraklık enerji 
üretimini azaltırken, tüketimini artırdı. 

Maliyetleri yükseltmesi bekleniyor
Bunların bir sonucu olarak yılbaşından bu 

yana ABD’de doğalgaz fiyatı yüzde 130 arttı. 
Avrupa’da ise artış çok daha yüksek ve 9 ayda 
yüzde 395’e vardı. Yılbaşında 17 euro olan fiyat 
28 Eylül’de megavatsaat başı 85 euroya çıktı. 
İhtiyacının ciddi kısmını sıvılaştırılmış doğal-
gazdan karşılayan Avrupa, LNG gemileri Ame-
rika ile Çin’in artan talebi karşılamaya yöne-
lince iyice sıkıştı. Kış yaklaşıyor. Avrupa’nın 
doğalgaz stokları yetersiz. Rusya’dan gelen gaz 
sınırlı. Fiyatlar bu nedenlerle uçup gitti. İngilte-
re’de elektrik kesintileri başladı. İtalya elektriğe 
bir defada yüzde 30, doğalgaza yüzde 15 zam 
yaptı. Yoğun elektrik kullanan fabrikalar Çin’de 
ve Avrupa’da üretimlerini azaltıyor. BASF yük-
sek doğalgaz fiyatlarından dolayı Almanya ve 
Belçika’da amonyak üretimini düşürüyor. Üre-
tim azalmasının, başta gübre olmak üzere fiyat 
artışını doğurması bekleniyor. Bu yılın doğalgaz 
kıtlığının amonyak üretimini, onun da gelecek 
yılın tarımsal üretimini ya azaltması ya da 
maliyetini yükseltmesi bekleniyor. 

Enerji krizi kapıda mı?
Petrol fiyatlarının dolara 
sırtını yasladığı şu günler-
de elektrik, gaz ve kömür 
fiyatlarında yaşanan hızlı 
artış 'enerji krizi kapıda 
mı?' sorusunu da  
beraberinde getiriyor
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'Giden armatörün 
geri dönmesi zor' 
TAB Başkanı Cihan Ergenç
ile yeni görevindeki
planları ve armatörlerin
sorunları hakkında
konuştuk.

Denizler için sonun 
başlangıcı 
KİD kapıyı çaldı. En büyük 
oksijen kaynağımız olan de-
nizlerimiz hem çevresel hem 
de ekonomik açıdan büyük 
bir tehdit altında.

Kiralarda yukarı 
yönlü hareket var
Piyasalar nihayet hareketle-
niyor. VLCC kiralama kazanç-
ları yaklaşık 18 ay sonra ufak 
da olsa umut verici rakamlar 
gösteriyor.

Denizden güç  
aktarımı 
Haluk Baybaş, Anadolu  
Amfibi Hücum Gemisi’ni, 
güç aktarımı kapsamında 
gerekli unsurları ve avantaj-
larıyla değerlendirdi.

14

24

10

34

DOSYA

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

02

GÖRÜŞ

PIYASA



Ekim 2021 www.marinedealnews.com 

Pandemi nedeniyle durdurulan 
düzenli kruvaziyer seferleri, uzun 
bir aradan sonra yeniden başladı. 
Selectum Blu Cruises tarafından 
işletilen Bahama bayraklı Blue 
Sapphire’in 300 yolcusu ile birlikte 
2 Eylül’de Ege Port Kuşadası’na 
gelmesiyle Türkiye’de kruvaziyer 
sezonu da tekrar başlamış oldu. 28 
Ağustos’ta deneme seferine çıkan 
lüks seyahat gemisi Blue Saphire, 
Kuşadası’ndan sonra Marmaris 
Cruise Port’a uğrayarak turistle-
rin Marmaris Çarşısı, Kale-içi ile 
yat limanını gezmesine, tarihi ve 
turistik yerleri ziyaret etmeleri-
ne olanak sağladı. Gemi, kruvazi-
yer turizmi açısından Akdeniz’in 

önemli limanlarından biri olan 
QTerminals Antalya’ya 4 Eylül’de 
dönerek ilk seferini tamamladı. 

11 Eylül Cumartesi günü 
Antalya’dan yeni yolcularını alan 
dev yolcu gemisi, Akdeniz’de bir 
hafta sürecek seferini tamamla-
mak için tekrar yola çıktı.  Ağır-
lıklı olarak Rus ve Ukraynalı 
turistlerin katıldığı turda Blue 
Sapphire; İskenderiye, Kuşada-
sı  ve  Marmaris ziyaretlerinden 
sonra tekrar Antalya’ya döndü. 25 
Eylül Cumartesi günü toplam 370 
metre  uzunluğunda iki kruvazi-
yer iskelesi bulunan QTerminals 
Antalya’dan yeni yolcularını alan 
kruvaziyer, düzenli seferlerini 

gerçekleştirmeye devam edecek. 
Ege Port Kuşadası Genel Müdü-

rü ve Global Ports Holding Doğu 
Akdeniz Bölge Direktörü Aziz 
Güngör, “Bu kadar uzun bir ara-
dan sonra Kuşadası'nda yolculu 
bir kruvaziyer gemisi görmekten 
çok mutluyuz. Türkiye’nin seya-
hat sektörü için zorlu bir iki yıl 
oldu ve an itibarıyla bekleyiş sona 
erdi. Sonunda kruvaziyer misafir-
lerimizi keyifli festivaller ile kar-
şılıyoruz. Bu sadece bizim için 
değil, tüm Kuşadası için büyük bir 
başlangıç. Türkiye'de kruvaziyer 
endüstrisi birçok ekonomik fayda 
sağlıyor. Sadece seyahat endüs-
trisinin önemli bir parçası değil, 

aynı zamanda hem küçük hem 
de büyük yerel tüccarlar için ana 
destektir,” dedi.

Kruvaziyer turizminin, pande-
minin etkisinin azalmasıyla bir-
likte Antalya için ekonomik ve 
sosyal katkısının daha yüksek 
olacağını vurgulayan QTerminals 
Antalya Genel Müdürü Özgür Sert 
ise, “Liman tesislerinin kapasite-
si ile QTerminals Antalya, Akde-
niz’de iç ve dış turizm açısından 
önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer 
turizmi açısından büyük potan-
siyele sahip Antalya'yı, Doğu 
Akdeniz'de yeni bir dönüş mer-
kezi haline getireceğiz,” şeklinde 
konuştu. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı 
Murtaza Karanfil, Libya'nın Misrata 
kenti ile İzmir arasında hazırlıkla-
rı süren gemi seferlerinin yakında 
başlayacağını açıkladı.

Türkiye ile Libya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin, Abdulhamid 
Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal 
Birlik Hükümeti'nin mart ayında 
göreve gelmesinden bu yana daha 
da geliştiğini kaydeden Karanfil, 

"İhracatımız yüzde 65 seviyele-
rinde yükseldi. Yedinci ayın sonu 
itibarıyla 1,3 milyar dolara geldi. 
Bu da yılsonunu 2 milyar doların 
üstünde bir rakamla kapatacağı-
mız anlamına geliyor,’’ dedi.

Libya'nın Misrata kenti ile 
İzmir arasında yakın zamanda 
gemi seferlerinin başlayacağını 
ve bunun için gerekli hazırlıkla-
rın tamamlanmakta olduğunu 
söyleyen Karanfil projeyi, Türki-

ye'den Karanfil Grup olarak, Mis-
rata'dan Kavelay Turizm ve Libya 
Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortak-
lığıyla hayata geçirdiklerini belirtti. 
Karanfil, "Türkiye ve Libya arasın-
da imzalanan Deniz Yetki Alanları 
Mutabakat Muhtırası ile denizden 
komşu olduk. 40 yıldır yapılmayan 
gemi seferlerini tekrar canlandırıp 
başlatacağız. Şu an ilk etapta iki 
yolcu gemisiyle bu seferleri baş-
latacağız. Gemilerin her biri 400 

yataklı. Biri bin 200, diğeri 700 yol-
cu kapasiteli. Yük ve yolcu taşıma-
cılığının yanı sıra araçla da seya-
hat edilebilecek. Gemilerin ortala-
ma 500 araç kapasitesi var. İzmir 
gibi nadide güzel bir kentimizin 
ekonomi ve turizmini canlandıra-
cak bir program düşünmekteyiz. 
İlk etapta İzmir olarak planladık 
ancak ileri aşamada gemi ve sefer 
sayılarında çeşitliliğe gitmeyi plan-
lıyoruz," şeklinde konuştu.
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Yaz›, fotoğraf ve illüstrasyonlar›n  
tüm haklar› MarineDeal News 

Gazetesi’ne aittir.  
Yaz›l› izin olmaks›z›n hiçbir  
şekilde yaz›, fotoğraf ve 

illüstrasyonlardan  
al›nt› yap›lamaz.  

Yay›nlanan yaz›lar›n sorumluluğu 
yazarlara, yay›nlanan ilanlar›n 

sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir.

Düzenli seferler devam edecek

Küresel  
enflasyon geçici  
olmayabilir

01 Çin’de termal kömür vade-
lileri bir ayda yüzde 50’ye 
yakın zamlandı. Dünya devi 
banka Goldman Sachs’a göre, 
bu çeyrekte kömür fiyatları iki-
ye katlayacak. Uzmanlar, yük-
sek fiyatların günün sonunda 
topluma etkisi olacağı uyarı-
sında bulunuyor. Türkiye'de 
sanayinin özellikle haberleri 
iyi takip etmesi gerektiğinin 
altın çizen uzmanlar, epeyce 
sektörde enerjinin kilit girdi 
konumunda olduğunu ifa-
de ediyor. Enerji faturasının 
dünyanın her yerinde hızla 
yükseldiğine ve yüksek kal-
maya devam edeceğine dik-
kat çeken uzmanlar, kışın sert 
geçmesi halinde ise fiyatların 
iyice çılgınlaşması ve krizin 
derinleşmesinin de müm-
kün olduğunu vurguluyor. 
Bütün bunların çıktığı yolun 
küresel enflasyon olduğuna 
dikkat çeken ve öyle denil-
diği gibi yüksek enflasyonun 
geçici olmayabileceğini kay-
deden uzmanlar, son günler-
de finansal piyasaların içine 
girdiği büyük stresin nedeni-
ni de bu gelişmelere bağlıyor 
ve özellikle sanayi kesimini 
1-2 çeyreklik bir enerji şoku-
na karşı siper almak gerektiği 
noktasında uyarıyor.  

Libya-İzmir 
seferleri başlıyor

Tersan Tersanesi NB1100'ü uzun 
vadeli iş ortağı Ervik Havfiske'ye tes-
lim etti. Tersan Tersanesi'nde düzen-
lenen isim verme töreniyle gemiye 
Argos Helena adı verildi. 60,5 metre 
toplam uzunluğa ve 13 metre geniş-
liğe sahip olan gemi, Yanmar ana 
makine ile donatıldı ve 30 kişiye 
kadar konforlu konaklama olanağı 
sunuyor. Ervik Havfiske için inşa edi-
len 6’ncı gemi olan Argos Helena 
dışında, geçen yıl teslim edilen Fro-
yanes Junior ve Vestkapp'ın da ara-
larında bulunduğu ilk 5 gemi, Ervik 
Havfiske için halihazırda balıkçılık 

operasyonlarına devam ediyor. 
Marinteknikk tarafından tasarla-

nan, 60,5 metre uzunluğunda Long-
liner Fabrikası Balıkçı Gemisi Argos 
Helena, Atlantik'te balıkçılık ope-
rasyonları yürütecek. Olta balıkçı-
lığı kabiliyetlerinin yanı sıra Argos 
Helena, zorlu hava koşullarında balık 
avlanma işlemine devam edebileceği 
bir “moonpool” sistemi ve gelişmiş 
balık işleme tesisi ile donatıldı.

25 Eylül'de Tersan Tersanesi'nde 
gerçekleştirilen isim verme töreni-
ne Tersane temsilcilerinin yanı sıra 
70'e yakın Norveçli konuk katıldı. 

Altıncı gemi teslim edildi
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Türkiye’nin global çelik üreticisi 
Tosyalı Holding şirketlerinden Tos-
çelik Spiral Boru, hem Fas’ta hem 
de Senegal’de bulunan liman proje-
lerinin çelik kazık borularının teda-
rikini üstlendi. 

Fas’ın Akdeniz kıyısında yer alan 
ve Kuzey Batı Afrika’nın önemli bir 
lojistik noktası olan Nador kentinin 

2023’e kadar taşımacılık üssü hali-
ne çevrilmesi hedefleniyor. Bu kap-
samda Avrupa ve Afrika Kalkınma 
Bankaları fonlarıyla desteklenen 2,8 
milyar euro değerinde Nador West 
Med Liman Kompleksi  projesinde 
kullanılacak 40,000 ton çelik kazık 
borularının tedarikinin bir kısmı-
nı Tosçelik üstlendi. Tosçelik Spiral, 

birim boyu 50 metreye kadar olan 
25,000 ton çelik kazık boruların 
sevkiyatını İskenderun’daki Tosyalı 
Limanı’ndan Fas’a gerçekleştirecek. 

Senegal’in başkenti Dakar’ın 25 
km güneyinde yer alan ve Sene-
gal’i Afrika’nın batı kıyısında dökme 
yük için önemli bir merkez haline 
getirmeyi amaçlayan Bargny-Sen-

dou Limanı Katı Madde Dökme Ter-
minali kazık boruları teminini de 
Tosçelik Spiral gerçekleştirecek. Por-
tekiz’in lider deniz inşaat müteah-
hit firmalarından ETERMAR tarafın-
dan gerçekleştirilen projenin ikin-

ci etabında her biri 35,000  dwt’e  
kadar olan dört geminin aynı anda 
yanaşabileceği 360 metrelik bir 
rıhtım platformu yapılacak. Proje 
sonucunda Batı Afrika Bölgesi'nin 
tamamındaki en büyük dökme yük 
limanı hizmete açılmış olacak. Proje 
kapsamında Tosçelik Spiral, 2,500 
ton çelik kazık boruları, 23-27 met-
re uzunluklarda üretip, İskenderun 
Tosyalı Limanı’ndan yükleyerek 
Dakar Limanı’na teslim edecek.
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İskenderun Limanı'ndan Afrika'ya

AkzoNobel’in bilime dayalı sürdü-
rülebilirlik hedefleri belirlemekte-
ki kararlılığı, Bilime Dayalı Hedef-
ler inisiyatifi (SBTi) tarafından 
da resmen onaylandı ve böylece 
AkzoNobel bu desteği alan ilk boya 
ve astar şirketi oldu. 

İlk duyuru, AkzoNobel’in bilime 
dayalı sürdürülebilirlik hedefleri 
belirleme taahhüdünün devamını 
getirerek tüm değer zinciri için kar-
bon azaltma hedeflerini açıkladığı 
temmuz ayında yapılmıştı.

SBTi onayının ardından bir 
açıklama yapan AkzoNobel CEO’su 
Thierry Vanlancker, “Sektörümüzde, 
karbon azaltma hedefimiz için SBTi 
onayı alan ilk şirket olmanın guru-
runu yaşıyoruz. Bu, iklim değişikliği 
ile başa çıkmak için daha güçlü 
aksiyon alma taahhüdümüzün net 
bir işareti olarak, tedarik zinciri-
mizde ve müşterilerimiz ile birlikte 
yürüttüğümüz çalışmalarda ino-
vasyona güç verecek çok etkili bir 
unsur olacak.  Bu gelişme, ken-
di sürdürülebilirlik hedeflerimizin, 
küresel ısınmayı sınırlandırmayı ve 
küresel sıcaklıkların Sanayi Devrimi 
öncesi düzeylere göre 1,5 derece-
den fazla yükselmemesini sağla-
mayı amaçlayan Paris Anlaşması ile 
uyum sağladığı anlamına da geliyor. 

İklim değişikliğinin etkisi ile 
başarılı bir şekilde mücadele etmek 
herkesin sorumluluğudur. Dola-
yısıyla, daha düşük/sıfır karbon-
lu alternatiflere geçiş konusunda 
değer zincirimizdeki tüm ortakla-
rımız ile birlikte çalışmamız gereki-
yor. Aynı zamanda, sektörümüzdeki 
diğer oyuncuları da kendi hedefleri-
ni açıklayarak SBTi nezdinde taah-
hütte bulunmaya ve sektörümüz 
için doğru örnek oluşturmaya davet 
ediyorum,” dedi.

AkzoNobel ayrıca, tüm değer 
zinciri genelinde yüzde 42‘lik kar-
bon azaltma hedefini (referans yıl 
2020) de yeniden belirleyerek SBTi 
onayının devamını da getirmiş 
oldu. Bu hedef, 2030 yılına kadar 
yüzde 50’ye yükseltildi (referans 
yıl 2018). Bu hamle ile hedef, şir-
ketin kendi operasyonlarındaki 
karbon azaltma hedefi ile uyum-
lu hâle gelirken, aynı zamanda, 
‘‘İnsan. Gezegen. Boya.’’ yaklaşımı 
ile sürdürülebilir şirket anlayışı 
için şirketin vizyonunu da netleş-
tirilip hızlandırılacak.

Karbon azaltma 
hedefine  
SBTi'den onay
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Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) 
Genel Sekreteri Kitack Lim, Dün-
ya Denizcilik Günü’nde paylaştığı 
mesajında denizcilerin kilit çalışan 
olarak belirlenmesi için yine çağrı-
da bulundu. 

Bu yılın Dünya Denizcilik 
Günü temasının amacı Covid-19 
salgını sürecinde eşi benzeri 
görülmemiş zorluklarla karşıla-
şan denizcilerin kilit çalışan ola-
rak belirlenmesini ön plana çıkar-
maktı. IMO, küresel ticaret için 
hâyâti önem taşıyan denizcilerin 
gelecekteki süreçte de bu rollerini 
üstlenmeye devam edeceklerini 
vurgulayarak, bu noktada farkın-
dalığı artırmayı amaçlıyor.

Kitack Lim,  Dünya Denizcilik 
Günü mesajında, ‘‘Yeni bir yıla 
doğru giderken Covid-19 salgı-
nının birçok ülkede sokağa çık-
ma ve seyahat kısıtlamalarına 
neden olduğunu ve hâlâ etkisini 
sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir-
çok denizci için hâlâ umutsuz bir 
ortam söz konusu olsa da çeşit-
li aşıların geliştirilmesi bir umut 
ortamı yaratıyor. Yüzbinlerce insan 
gemileri terk edemezken benzer 
sayıda insan da gemilerine katı-

lamazken bu durum 2020 yılında 
rekor sayılara ulaştı. Bu insani kriz 
ortamı küresel ticareti ve güvenli 
seyri tehdit eder durumda.

Küresel ticaretin sürmesi için 
çalışmaya devam eden cesur pro-
fesyonellerimizi desteklemek adı-
na daha fazla gayret göstermeliyiz. 
Dünya çapında 1 buçuk milyon-
dan fazla denizci var ve onların bu 
özverili çalışmaları ve profesyonel-
liklerine hayranlığımızı belirtmeli-
yiz ve minnet duymalıyız. Yapma-
mız gereken en önemli şey ise acil 
eylem planı geliştirmek.

Geçtiğimiz aralık ayında Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 
kabul edilen ve bugüne kadar 50 
IMO üyesi ülke tarafından uygu-
lamaya alınan denizcilerin kilit 
çalışanlar olarak atanması tüm 

paydaşlarımızın atması gereken 
ilk adımdır. Daha fazla hüküme-
tin adım atmasına ihtiyacımız var. 
Denizcilerin kilit çalışan olarak 
atanması aşılamada öne çıkmaları 
için oldukça önemli bir adım. Bu 
nedenle, hükümetlere denizcileri 
kilit çalışan atamaları konusun-
daki çağrımı bir kez daha şiddetle 
hatırlatıyorum,’’ dedi.

Seyir, can güvenliği ve çevre-
yi koruma konusuna da dikkat 
çeken Lim,  IMO olarak gemiler-
de can güvenliği için insan unsu-
runun önemine, dijitalleşmeye, 
otomasyon süreçlerinin getirdiği 
zorluklara ve üstesinden gelmeye, 
eğitimli ve nitelikli bir iş gücünün 
önemine ışık tutmayı amaçladık-
larını belirterek;  sürdürülebilir 
bir deniz taşımacılığının oldukça 
önemli olduğu Covid-19 sonrası 
dönemde dünya için bir çözüm 
bulmaya odaklanacaklarını vur-
guladı. Lim, ‘‘Deniz taşımacılığının 
sürdürülebilirliği, çevreci kimliği-
nin geliştirilmesi ve denizcilerimi-
zin her şeyin önünde yer alması 
konularında tüm paydaşlarımızla 
ortak bir çalışma yürütmeyi dört 
gözle bekliyorum,’’ dedi.

Kitack Lim çağrısını yineledi

Amsterdam’da 22-23 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştiri-
len ve denizcilik sektörünün 
liderlerini bir araya getiren 

"Avrupa Feribot Denizcilik Zir-
vesi” (Ferry Shipping Summit) 
kapsamında DFDS filosun-
daki Ro-Ro gemileri büyük 
ödülün sahibi oldu. Ödül, Zir-
ve'nin organizatörleri Bo-Len-
nart Thorbjörnsson ve Frans 
Baud tarafından verildi.

Avrupa’da denizcilik sek-
törünün ve endüstri lider-
lerinin ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik bir buluşma 
olarak gerçekleştirilen ve 
prestijli bir feribot ve taşı-
macılık konferansı konsepti 
olarak tanınan Zirve’de Ocak 
2019 ile Ocak 2021 tarihleri 
arasında filosuna altı gemi 
ekleyen, denizcilik ve lojistik 
alanlarında Avrupa’nın lider 
firmalarından Danimarkalı 

DFDS; mega Ro-Ro gemisin-
deki üstün özelliklerle “2020 
Yılın Ro-Ro gemisi” ödülü-
nün sahibi oldu. 

450 treyler kapasitesi, 
benzersiz rampa sistemi ile 
eşzamanlı yükleme-boşalt-
ma ve çok hızlı geri dönüş 
süreleri ile öne çıkan Ro-Ro 
gemileri ile Ro-Ro gemile-
rinin kapasiteleri ve eşsiz 
özellikleri sayesinde “2020 
Yılın Ro-Ro gemisi” ödülü-
nü DFDS filosundaki mega 
yük gemileri aldı. DFDS 
mega yük gemilerinin tasa-
rımı ünlü tasarım, mühen-
dislik ve proje yönetimi 
danışmanlık şirketi Knud. E. 
Hansen tarafından gerçek-
leştirildi. Knud. E. Hansen, 
1937'den beri dünyanın dört 
bir yanındaki tersanelere ve 
gemi sahiplerine kapsamlı 
bir dizi tasarım sunuyor. 

Rus taşımacılık şirketi FESCO, 
Akkuyu Nükleer Santrali  (NGS) 
sahasında bir dizi yükleme, tah-
liye ve nakliye hizmeti veren 
Türkiye’deki tek lojistik opera-
törü olacağını açıkladı. FESCO 
ve Akkuyu NGS’nin inşasından 
ve sonrasında işletmesinden 
sorumlu Rusya Devlet Atom 
Enerjisi Kurumu Rosatom’un 
iştiraki AKKUYU NÜKLEER A.Ş, 
Doğu Ekonomi Forumu çerçe-

vesinde Vostochny kargo termi-
nalinde ve Türkiye’deki Akkuyu 
NGS sahasında bir dizi lojistik 
hizmet sağlanması konusunda 
anlaşma imzaladı. 

Böylelikle FESCO, Akkuyu 
NGS Projesi çerçevesinde deniz 
yoluyla teslim edilen kargola-
rın elleçlenmesini sağlayan tek 
lojistik operatör olarak hizmet 
verecek. Anlaşma, 3 yıllık döne-
mi kapsıyor. 

DFDS'ye 
uluslararası ödül

FESCO, tek lojistik 
operatör olacak

Kitack Lim
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11 Eylül 2001 saldırılarından 
sonra Afganistan'ı işgal eden 
ABD, Taliban'la yaptığı anlaş-
ma sonrası 30 Ağustos'ta apar 
topar geri çekilmesini tamam-
ladı. Tüm dünyanın şaşkın bir 
şekilde takip ettiği geri çekilme 
öylesine plansız ve programsız 
bir görüntü sergiledi ki akıllarda 
ülkelerini terk etmek için birbi-
rini ezen Afganların ve ABD’nin 
geride bıraktığı harp silah araç 
ve gereçlerinin görüntüsü kal-
dı. 20 yıldır Afganistan’da bulu-
nan Batılı ülkelere çalışan yerel 

Afganların, Taliban korkusu ile 
ülkelerini terk edebilmek için 
sergiledikleri acıklı görüntüler 
hafızalara kazındı.

Ülkeden kaçmak için bey-
hude gayret sergileyen çaresiz 
insanların ve hatta uçaktan 
düşen bedenlerin görüntülerinin 
dehşetle izlendiği Afganistan’da 
artık tam bir kaos havası hâkim. 
Taliban, ülkede adeta bir korku 
iklimi yarattı ve bu durum kaçı-
nılmaz olarak küresel bir hipno-
zu tetikledi. Tüm dünyanın göz-
leri önünde Afganlar kaderlerine 
ve Taliban’ın insafına terk edildi.

Milli bilince sahip olmamak 
ya da bu bilinci yitirmek 
eşittir felaket
ABD başta olmak üzere Batı-

lı ülkelerin çekilmesi esnasında 
Afganistan ordusu kısa sürede 
çökerken, Taliban ciddi bir dire-
nişle karşılaşmadan Kâbil'e girdi. 
Afganistan ordusunun şaşırtıcı 
bir şekilde dağılması şok etkisi 
yarattı. 20 yıldır NATO tarafın-
dan sözde eğitilen ve donatılan 
sayıca ve görece üstün Afga-
nistan ordusunun çaresizliği ve 
korkaklığı milli bilince sahip 
olmayan ya da bu bilinci yitiren 
bir ulusun başına nelerin gelebi-
leceğini tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne serdi. Lejyoner kılıklı bes-
leme Afgan ordusuna 20 yıldır 
boşuna yatırım yapıldığı hayret-

le gözlendi.
Savaş kazanan ordu(!) eda-

sıyla ülkede kontrolü ele geçiren 
Taliban mensuplarının tutum-
ları, davranışları, sergiledikleri 
tavırları ve konuşmaları hayret 
ve endişeyle takip edildi. Koca 
koca adamların kalaşnikoflar-
la çarpışan otolara binmeleri 
aslında birçok sorunun cevabı-
nı veriyordu. Durum sosyolojik, 
psikolojik ve teokratik yönlerden 
mutlak suretle incelenmeli.

Diğer taraftan Taliban’ın akı-
cı bir şekilde İngilizce konuşan 
ve eğitimlerini ‘‘Batı’’da aldıkları 
anlaşılan az sayıdaki yönetici-
nin durumu ise kafalarda tered-
düt yarattı. Sözde yıllardır dağ-
larda yaşayan bu kitlenin İngi-
lizce pratiklerini nasıl yaptıkları 
(!) ve “native speaker” kıvamına 
nasıl evrildikleri anlaşılamadı! 
Bu beslemelerin kimler tarafın-
dan, ne zaman ve hangi amaç 
için yetiştirildikleri kuşkusuz 
bir gün ortaya çıkacaktır. Yaşa-
nan bu süreç esnasında Taliban, 
kadın hakları başta olmak üzere 
birçok konuda uluslararası top-
luma ılımlı mesajlar vermeye 
gayret etse de küresel kamuoyu 
tarafından şüpheyle izleniyor.

Taliban eşittir takiyye
Örneğin ABD Dışişleri Bakan-

lığı, Taliban'ın kontrol etti-
ği Afganistan'da yeni kurulan 

hükümetin ancak belli kriterleri 
karşıladıktan sonra tanınabi-
leceğini açıkladı. Avrupa Birliği 
(AB), Taliban'ın sözlerine değil 
eylemlerine göre hareket edi-
leceğini duyurdu. Tehlikenin 
farkında olan ve Sovyetler ile 
ABD’nin başına nelerin geldiği-
ni gören Çin, iletişim kapısını 
açtı ve Taliban ile görüşmeler 
başladı. Dersini iyi aldığı göz-
lenen Rusya, geçmiş hatalarını 
tekrarlamayacağını hissettirdi 
ve ihtiyat butonuna bastı. Fran-
sa ise çok net bir çıkış yaparak 
Taliban’ı yalan söylemek/takiy-
ye yapmakla itham etti ve asla 
tanımayacağını açıkladı.

Tüm bu yaşananlar ve dina-
mik işleyen süreç Afganistan’ı 
jeopolitik bir kaynama nokta-
sına evirdi. Ülke geri dönüşü 
olmayan bir yola girdi. Orta 
Çağ’ın karanlığına gömülmesi 
muhtemel Afganistan, herkesin 
kaçmak istediği bir ülke hâli-
ne geldi. Kuşkusuz bu durum 
Avrupa başta olmak üzere tüm 
dünyayı yeni bir göç dalgası teh-
likesiyle karşı karşıya bıraktı. 
Konformist Batı'ya endişe hâkim 
oldu.

Taliban eşittir evrensel 
yoksulluk
Birleşmiş Milletler (BM) Kal-

kınma Ajansı, Afganistan'ın 
yerel toplulukları ve ekonomile-

rini desteklemek için acil çabalar 
gösterilmezse, ülkenin gelecek 
yılın ortasında “evrensel yoksul-
lukla” karşı karşıya kalacağını 
duyurdu. BM Kalkınma Programı 
(UNDP), Taliban'ın Afganistan'da 
yönetimi ele geçirmesinin, "20 
yıllık istikrarlı ekonomik kaza-
nımları riske attığını" kaydetti. 
Durumun vahameti bu minval-
de…

Yeni bir jeopolitik 
silah eşittir göç
Tuhaf bir paradigma. Ülke-

sini terk etmek isteyen tümü 
Müslüman Afganlar çıkışı ve 
kaçışı Batılı ülkelerde arıyor. 
Sosyolojik açıdan incelenmesi 
gereken bir durum. Dini hassa-
siyetini ön planda tutan lâkin 
bir şekilde ülkesini terk etmek 
isteyen Müslümanlar nedense 
her daim Batı'ya göçmek istiyor. 
Arabistan Yarımadası’na ya da 
Orta Doğu’ya göçmek isteyenler 
nedense yok hükmünde. Görece 
daha modern olan Türkiye dahi 
popüler bir destinasyon görün-
tüsü sergiliyor ülkesini terk eden 
kaçkınlar için.

Birçoğu için Avrupa’ya geçiş 
güzergâhı olarak görülen ülke-
miz, yoğun ve ağır bir mülteci 
tehdidi altında. Ülkemizin kısa-
orta vadede demografik yapı-
sına halel getirme potansiyeli-
ne sahip bu kaçkın yığınlarının 

Jeopolitik bir kayna-
ma noktasına evrilen 
Afganistan, Orta Çağ 
karanlığına gömülür-
ken ülkeden kaçan 
Afganlar kaosa sebep 
oldu. Söz konusu 
düzensiz göç olun-
ca; insan hakları, 
demokrasi vb. kav-
ramlar Batı’da rafa 
kaldırıldı. Uluslararası 
Göç Örgütü rakamla-
rına göre, Türkiye'de 
ikâmet eden göçmen 
ve mültecilerin sayısı 
3,9 milyon

Jeopolitik kaynama noktası:

AFGANİSTAN
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ülkemize verdikleri zararlar say-
makla bitmiyor. Gelinen noktada 
artık ülkemizde istenmiyorlar. 
Avrupalı devletlerin bu konuda-
ki tutumları ise net. İnsan hak-
ları, demokrasi vb. kavramlar, 
söz konusu düzensiz göç olunca 
rafa kalkıyor. Kimse ülkesinde 
bu kaçkınları istemiyor.

Batılı ülkeler medeniyetleri-
ni ve zenginliklerini paylaşma-
yı göze alamıyorlar. Sadece ve 
sadece eğitimli, nitelikli kaç-
kınlara kapılar açılıyor. Hristi-
yan kaçkınlara öncelik veriliyor. 
Birçok insan kabul edilebilmek 
uğruna dinini hatta ismini değiş-
tiriyor. Lâkin bu gerçekler kamu-
oyundan saklanıyor. Demokra-
si havarisi Batılı ülkelerde oto 
sansür uygulanıyor. AB, parasını 
vermek kaydıyla bu kaçkınları 
misafir edecek ülke arayışlarını 
hızlandırıyor. Maalesef ülkemiz 
bu yaklaşım neticesinde popü-
ler bir göçmen durağı hâline 
getirilmek isteniyor. Telkinler bu 
istikamette yapılıyor.

2,6 milyon Afgan mülteci 
eşittir kaos
Birleşmiş Milletler Mülteci-

ler Yüksek Komiserliği (UNH-
CR) rakamlarına göre, 2020'nin 
sonunda iltica sürecine girme-
miş veya bu süreci tamamlama-
mış yaklaşık 2,6 milyon Afgan 
mülteci bulunuyor. Afgan mül-
tecilerin yüzde 85'i Afganistan'ın 
komşu ülkeleri İran ve Pakis-
tan'da bulunuyor. 2020 verileri-
ne göre, Almanya en fazla Afgan 
mülteciye ev sahipliği yapan 
üçüncü ülke konumunda. Afgan 
mültecilerin 148 bini, yani yüzde 
5,5'i Almanya'da bulunuyor.

Avusturya, Fransa ve İsveç, 
Avrupa'daki Afgan mülteciler 
için diğer önemli destinasyonlar 
arasında. AB'nin son raporuna 
göre, 2021 yılının ilk çeyreğin-
de AB'de yaklaşık 7 bin Afgan'a 

kalıcı veya geçici yasal statü 
verildi. Bunların en az 2 bin 
200'ü Yunanistan'da, bin 800'ü 
Fransa'da, bini Almanya'da ve 
yaklaşık 700'ü İtalya'da bulu-
nuyor.

Fransa ve Almanya, Afgan 
sığınmacıları en çok reddeden 
ülkeler olarak öne çıkıyor. Avus-
tralya'da 11 bin Afgan mülteci 
bulunuyor. Bu sayı Birleşik Kral-
lık, Hindistan ve ABD'de bulu-
nanların sayısını aşmış durum-
da. ABD, ülkedeki askeri görev 
sırasında Washington Hüküme-
ti ve diğer kuruluşlarla birlik-
te çalışan Afganlar için prog-
ramını genişletti. ABD, 2021'de 
500'e yakın Afgan mülteci kabul 
ederken, 2020 mali yılında 600 
ve 2019 mali yılında bin 200 
mülteci kabul etti.

Uluslararası Göç Örgütü 
rakamlarına göre, Türkiye'de 
ikâmet eden göçmen ve mülteci-
lerin sayısı 3,9 milyon ve bunla-
rın yüzde 90'ını Suriyeliler oluş-
turuyor. Türkiye'nin Kâbil Büyü-
kelçiliği'ne son süreçte en az 300 
bin kişinin vize müracaatında 
bulunduğu ortaya çıktı. Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü'nün 12 
Ağustos 2021 rakamlarına göre, 
bu yıl 29 bin 118 Afgan düzensiz 
göçle Türkiye'ye geldi. Bu sayı 

2019'da 201 bin 437, 2020'de ise 
50 bin 161 idi. 2018'de 100 bin 
841, 2017'de 45 bin 259, 2016'da 
31 bin 360, 2015'te 35 bin 921, 
2015'te 12 bin 249 kaçak Afgan 
Türkiye'de yakalandı.

Afganistan eşittir korkunç 
bilanço
Bakınız, ABD'nin 11 Eylül 

2001'deki terör saldırılarının 
ardından Afganistan'a girişi son-
rası şimdiye kadar 172 binden 
fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD, 
20 yıl süren savaşta 2 bin 448 
Amerikan askerini kaybederken, 
ABD için çalışan ve hayatını kay-
beden Afganların sayısı da 3 bin 
846 olarak kayıtlara geçti.

Savaştan en fazla etkile-
nenler ise Afgan siviller oldu 
ve 47 bin 245 Afgan savaşta 
hayatını kaybetti. Taliban karşı-
sında yenilgiye uğrayan Afgan 
ordusunda 66 bine yakın asker 
hayatını kaybederken, Taliban 
ve diğer muhalif savaşçılar 
tarafında ise 51 bin 191 kişi 
öldü. Afganistan'da görev yapan 
NATO ve diğer ülkelerden ise bin 
144 asker hayatını kaybetti. Öte 
yandan Afganistan'da şimdiye 
kadar 400'ün üzerinde insani 
yardım çalışanı ve 70'den fazla 
gazeteci yaşamını yitirdi. 

ABD'nin 2020 itibarıyla borç-
lanarak finanse ettiği Afganis-
tan ve Irak savaşlarının maliyeti 
2 trilyon doları geçti, 2050'ye 
kadar bu borçlanmanın faizi-
nin 6,5 trilyon doları bulacağı 
hesaplanıyor. 

ABD Genelkurmay 
Başkanı Mark Milley’in 
çıkışı eşittir insan aklıyla 
alay etmek
Yaşanan gelişmeler sonrası 

ABD cenahında kimse sorumlu-
luk almadı. Biden suçu Trump’a 
atarken Trump, Biden’ı bece-
riksizlikle suçladı. Rusya tüm 
sorumluluğu ABD’ye attı. Her-
kesin herkesi itham ettiği bu 
dönemde ABD’ye duyulan güven 
örselendi. ABD’nin müttefikleri-
ni ve ortaklıklarını nasıl ortada 
bırakabileceğinin pratiği yapıl-
dı. Hamasetin havada uçuştuğu 
bu dönemde aklıselim kayboldu. 
Bir ülke ucunda ışık olmayan bir 
tünele sokuldu.

Bu noktada trajikomik açık-
lama ABD Genelkurmay Başka-
nı Mark Milley’den geldi. İnsan 
aklı ile dalga geçercesine Milley, 
Afganistan'da iç savaş çıkma-
sının “çok muhtemel” olduğu-
nu ve bunun da ülkede terörist 
grupların canlanmasına yol aça-

bileceğini açıkladı.
Afganistan'dan çekilmenin 

tamamlanmasının ardından 
Taliban'ın gücü kontrol etme 
kapasitesini sorgulayan Milley, 

"Daha geniş bir iç savaş çıkma 
olasılığının var olduğunu düşü-
nüyorum. Bu da aslında El Kai-
de'nin yeniden kurulmasına, 
IŞİD veya diğer terörist grupla-
rın büyümesine yol açabilecek 
koşullara yol açacaktır," tespi-
tinde bulunarak, ülkedeki şart-
lar nedeniyle 12, 24 veya 36 
ay içerisinde terörist grupların 
yeniden canlanacağını kaydetti. 
İyi hoş lâkin o zaman sormak 
gerekiyor. Afganistan’a neden 
girdiniz ve neden çıktınız?

Gelinen aşamada jeopolitik 
bir kaynama noktasına evrilen 
Afganistan, Orta Çağ karanlı-
ğına gömülen bir “fallen state” 
haline geldi. Her ne kadar Tali-
ban, hükümeti kurmayı başarsa 
da ülkede birliğin sağlanması 
mümkün görünmüyor. Daha 
şimdiden Taliban içinde güç 
mücadelesi başladı. Kabile dev-
letine dönen Afganistan’da dev-
let kapasitesinin tesis edilmesi 
ve sürdürülmesi reel politiğe 
uygun değil.

Milley haklı, Afganistan kuş-
kusuz kısa süre içinde terör 
örgütleri için bir “safe hea-
ven” hâline gelebilir. Öyleyse 
soralım, bu durum mâlumun 
ilanı değil mi? ABD’nin Afga-
nistan’dan kaçarcasına çıkışı 
stratejik bir körlük olamayaca-
ğına göre bile bile lades duru-
munun arka planında ne var? 
Müdahil olanın kaybettiği ve/
veya çöktüğü Afganistan’da 
SSCB ve ABD örneklerinden 
sonra sıra Çin’e mi geldi? Bazı-
larının dediği gibi Taliban ile 

“angajmanı sürdürmek”, Tali-
ban’a meşruiyet kazandırma-
nın dışında kime ne kazandıra-
cak? İzleyerek göreceğiz.
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Onur Yiğit’i kısaca tanıyabilir 
miyiz?

‘Sen bardakta mı gördün suyu da 
denizci oldun’ dediler çünkü Ankara 
doğumluyum. Genelde kaptanlar pek 
Ankaralı olmazlar. Ama içimde deni-
ze karşı hep bir ilgi vardı. Bu nedenle 
de kariyer hedefimin rotasını denize 
çevirdim. 2007 yılında Plymouth Üni-
versitesi’nde Navigation Engineering 
lisans eğitimini tamamladım. Sektöre, 
Arkas Denizcilik’te stajımı gerçekleş-
tirerek adım attım. Sonrasında da 
Arkas ve Kınay Denizcilik’te çalıştım. 
5 yıl gemi ve 2 yıl da enspektör-
lük deneyiminden sonra 2013 yılın-
da Alfa Laval’de çalışmaya başladım. 
Şu anda denizcilik bölümünde satış 
müdürü olarak görev yapmaktayım.

Alfa Laval, Türkiye pazarında özel-
likle balast suyu arıtma sistemle-
ri (BWTS-Ballast Water Treatment 
Systems) konusunda armatörlerin 
yakın ilgisine sahip. Bir grup arma-
törle 2019 yılında toplu sözleşme 
imzalayarak bir ilki de başardınız. 
Sektördeki konumunuz nedir?

BWTS’de sektör lideriyiz. 6 bin 500 
küresel satışımız var ve bunun yakla-
şık yüzde 10’u kadar bir oran Türkiye 
satışlarından oluşuyor yani tam olarak 
610 adet sistemin satışı Alfa Laval Tür-
kiye’ye ait.  610’a ek olarak şu anda da 
40-50 adet gemi için anlaşma imzala-
mak üzereyiz. Türkiye’de pazar payının 
yaklaşık yüzde 70’i Alfa Laval’in satış-
larından oluşuyor. 2019 yılında  Türk 
armatörler kümelenmesiyle pazarda da 
iyi bilinen büyük anlaşmaya imza attık. 
180 gemiyle başladığımız yolculukta, 
memnuniyet ve diğer firmaların katılı-
mıyla 224 gemiye ulaştık. Şimdiye kadar 
bu anlaşmadan 60’ın üzerinde gemiyi 
devreye aldık. 2022 yılında pik yaşamayı, 
2024 sonu 2025 yılı başı gibi de retrofit 

çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. 
Bu süreçte siparişini aldığımız 

veya konuştuğumuz Re-Retrofit pro-
jeler de oluyor. Örneğin gemiye vak-
ti zamanında sistem takılmış ama 
takılan ürünün firması kapanmış 
ve sistemler sertifikasız veya yedek 
parça ve servis sağlanamadığı için 
atıl durumda kalmış, armatöre bu 
durumda sistemi değiştirmekten 
başka bir çare kalmıyor maalesef.

BWTS kullanımı nasıl başladı, neler 
istendi ve süreç nasıl ilerledi. Genel 
bir değerlendirme yaptığımızda 
mevzuatın son durumu nedir?

İlk US Coast Guard (ABD Sahil 
Güvenlik Teşkilatı) ile başladı süreç. US 
Coast Guard ABD sularına giren her 
geminin sistemi kullanmasını istedi 
ve regülasyonları çok sıkı tuttu. US 
Coast Guard ilk yıllarda talep etmiş 
olduğu sertifikasyon testlerinin tama-
men yenilmesi ve komplikeleşmesi pek 
çok üreticinin piyasadan çekilmesine 
neden oldu. Alfa Laval yüksek yatırım 
maliyetlerine rağmen kısa sürede yeni 
test metotlarını başarıyla tamamladı, 
bu anlamda ilklerden biriyiz. US Coast 
Guard bu konuda işi en başından beri 
oldukça sıkı tuttu. IMO ise konuya 
önceleri daha yumuşak yaklaştı ama 
yaptığı hatayı geç fark etse de yeni 
test metotlarını ve kısıtlamaları üre-
ticiye zorunlu hâle getirdi ve 28 Ekim 
2020 tarihinden sonra BWTS takılacak 
gemilere bu yeni kurala uyumlu olma-

larını zorunlu kıldı. Sertifikanın alın-
ması yeterli olduğu zannediliyor ancak 
operasyonel limitasyonlar göz önünde 
bulundurulmuyor. Piyasada malesef 
bu konuda bir bilgi kirliliği mevcut.

Detay paylaşmak gerekirse, nedir 
bu değişiklik. Kullanıcılar neleri 
yanlış biliyorlar?

Ticari kayıpların yaşanmasındaki 
en büyük etken holding time yani 
bekleme süresi. Firmalar çoğu zaman 
bu ayrıntıyı armatörlerle paylaşmıyor. 
Sadece sertifikayı paylaşıyorlar. Ancak 
sertifikanın içine baktığınız zaman 
deniz suyu, tatlı su ve kanal sularında 
48 ile 72 saat aralığında bekleme süre-
leri bulunan firmalar var. Bu şu demek, 
x firmasından aldığınız bir sistem ile 
balast suyunu aldıktan sonra boşal-
tabilmek için 48/72 saat bekleyecek-
siniz. Özellikle Avrupa limanlarında 
kısa sefer yapan küçük tonajlı gemiler 
için bu bekleme süresi çok uzundur ve 
bu da armatör için ticari bir kayıptır. 
Çünkü holding time artık sadece 
ABD için geçerli değil, IMO’ya tâbi 
olan ülkeler için de geçerli. Alfa Laval 
PureBallast’ın en önemli özelliği bekle-
me süresinin olmaması. Biz bu önemli 
ayrıntıyı müşterilerimizle paylaştığı-
mız zaman ticari kayıp yaşamamak 
adına da bizi tercih ediyorlar.

Satış sonrası desteklerde de Alfa 
Laval olarak farklı çözümler sunu-
yorsunuz armatöre. Bunlardan 

kısaca bahsedebilir miyiz? 
Öncelikle Alfa Laval olarak satış 

sonrasında da her zaman armatörün 
yanındayız.

Sistemler tercih edilirken yanlış 
bir biçimde sadece fiyatına bakılıyor 
ancak hem operasyonel harcamalar 
hem de montaj maliyetleri de ciddi 
bir konu. Türkiye’de Yalova ve Tuz-
la’daki tersanelerde her beş gemiden 
üçüne Alfa Laval PureBallast mon-
tajı yapılıyor.  Tersanelerimizde yerli 
armatörlerin yanı sıra yabancı arma-
törler de mevcut. Biz burada küresel 
müşterilerimize de servis sağlıyoruz. 
Tersanedeki gemilerinin, montaj 
işlemleri sonrasında sistemlerinin 
devreye alınmasını kolayca sağlıyo-
ruz. Çok kuvvetli bir servis ağımız 
var. Özellikle bu pandemi sürecinde 
pek çok firma seyahat kısıtlamala-
rından dolayı devreye alma servisle-
rini tamamlama konusunda sıkıntı 
yaşarken biz küresel olarak çok güçlü 
bir servis ağına sahip olduğumuz için 
farklı ülkelerdeki lokal servis ağla-
rından destek alarak herhangi bir 
durma yaşamadık.  

600’den fazla servis ofisimizle 
hemen hemen her ülkedeyiz. Dünya-
nın her noktasına, en geç 2 gün içe-
risinde yedek parça sağlayabiliyoruz.

Bununla birlikte armatörlerimiz 
için çok önemli bir çalışmayı hayata 
geçirdik. Servis uyumluluk paketleri-
ne başladık. US Coast Guard’ın yılda 
bir, IMO’nun 2 yılda bir istediği testler 
bulunuyor. Alfa Laval olarak küresel-
de 18 limanda servis imkânı sağlıyo-
ruz. Servis limanlarından doğrudan 
gemiye gönderilen bir mühendis; 
gerekli bakım çalışmalarını, parça 
değişimlerini gerçekleştiriyor, alarm 
geçmişine bakıyor, personele gerek-
li eğitimleri veriyor, su analizlerini 
yapıyor ve 24 saat içinde analizler-
le servis raporunu teknik müdüre 
sunuyor. Bu paket için herşey dâhil 
fiyat sağlıyoruz. BWTS dosyasında 
bulunan rapor ile olası bir denetle-
meden rahatlıkla geçilebiliyor. Sis-

temin uyumlu olduğu hem yapılan 
analiz sonuçlarıyla hem de yapılan 
bakım tutumla görülüyor. Sistemi 
devreye alma esnasında numune 
alma  (Commissioning Sampling) ile 
ilgili IMO Sirküleri BWM.2/Circ.70 - 
Ekim 2021’de yürürlüğe giriyor. MEPC 
tüm bayrak devletlerini bir an önce 
buna başlamaları konusunda teşvik 
ediyor. Şu an Singapore, Bahamas, 
Panama, Cyprus bayrakları bu testi 
zorunlu kıldı. IMO’dan bundan sonra-
ki süreçte de her 2 yılda bir numune 
alımını ve su analiz raporlarını iste-
mesi beklenmektedir. Halihazırda US 
Coast Guard gemilerden her yıl su 
analizi yapılmasını talep etmektedir. 

Tüm bu servislerin toplam bakım 
ücreti çoğu analiz firmasının sadece 
su analizi için istediği ücrete eşdeğer 
durumda. Bu servis paketini sistemle 
birlikte alan armatörler için 5 yıla kadar 
garanti uzatma imkânı da sağlıyoruz.

Bir de satış sonrasında, sistem 
performansının uzaktan izlenildiği 
ayrı bir hizmetimiz bulunmaktadır. 
Bu hizmette sistem performansı-
nı düzenli olarak takip ediyoruz ve 
armatöre belirlenen aralıklarla rapor-
lama yapıyoruz. 

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin 
ilk ve tek eğitim merkezine de 
sahipsiniz. Bu konuda neler söyle-
mek isterseniz?

Eğitim merkezimizde 250 m3’lük 
birebir bir sistemimiz yer alıyor. 
Tanktan tanka çalışan bir sistem. Bizi 
tercih eden firmalara burada eğitim 
sağlıyoruz. Gemi personelinin fark-
lı arızalar karşısında sisteme nasıl 
müdahale edeceğini öğrenmesini 
sağlıyoruz. Pandemi öncesinde yak-
laşık 250 kişi eğitim aldı. 

PureBallast sisteminin montajı ve 
boyutlarıyla ilgili avantajlarınız 
nelerdir?

Footprint olarak en küçük sistem-
lerden birisi haline geldik. İnsanların 
bu ürünü buraya nasıl koymuşlar diye 
şaşıracağı bir durumdayız. Retrofit 
çalışmalarda montaj sıkıntısı yaşama-
mak amacıyla zaman içerisinde olduk-
ça kompakt bir sistem geliştirdik. 

Biz en ucuz firma değiliz, en pahalı 
firma da değiliz.  Müşterilerimiz onlara 
verdiğimiz güven, kalite, satış öncesi 
ve sonrası memnuniyetten dolayı bizi 
tercih ediyorlar. Türkiye’de 30 yıldır 
faaliyet gösteriyoruz, bu günlere kalite 
ve güven anlayışımızla geldik ve mar-
ka değerimizi korumak zorundayız. 
Çünkü ‘sattık bitti’ bizim şirket politi-
kamızda yer almayan bir yaklaşım. Biz 
armatörlerle bir evlilik gerçekleştiriyo-
ruz ve bu ilişkiden doğan çocuğumuz 
olan PureBallast’ın performansından 
sorumluyuz. Ürünü montaj öncesi, 
montaj ve devreye alma sürecinin her 
aşamasında takip ediyoruz.

Çevre duyarlılığı 
politikası ile hayatımıza 
giren BWTS ilk havu-
zlama ile gemilerle 
buluşuyor. 2022 ise 
Türk sahipli gemilerin 
havuzlanması açısından 
önemli bir tarih. Türk 
armatörü tercihini 
2019 yılında Alfa Laval 
PureBallast’tan yana 
yaptı ve 224 gemi için 
anlaşma imzalandı. 
Sistemin detayları ve 
satış sonrası destekleri 
hakkında Alfa Laval 
Denizcilik Bölümü 
Satış Müdürü Onur 
Yiğit ile bir röportaj 
gerçekleştirdik

'En çok tercih edilen balast suyu arıtma 
sistemi Alfa Laval PureBallast' 
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Soğuk Savaş sonrası kısa bir ses-
sizlik döneminin ardından belir-
sizlik ve tehditlerin arttığı, yakın 
çevremizden başlamak üzere 
kriz ve ihtilafların huzur ve barı-
şı tehdit ettiği bir dönem yaşan-
maktadır.  Bu değişken ortam fır-
sat ve tehditleri de beraberinde 
getirmektedir. Ülkeler bölgesel ve 
küresel çıkarlarını korumak için 
diplomasiden çatışmaya uza-
nan bir perspektifte kıyasıya bir 
mücadele halindedir. Çıkarların 
korunması da küreselleşmenin 
doğal sonucu olarak sınırların 
çok ötesinden başlamaktadır. 
Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin 
görevlerinden birisi de küresel 
boyutta sahada etkin bir şekilde 
milli menfaatlerin korunmasına 
yardımcı olmak, diplomasinin 
zorlayıcı unsurunu oluşturmak-
tır. Dünyanın çeşitli yerlerinde 
yaşayan soydaşların haklarının, 
ekonomik yatırım ve varlıkların 
korunmasında diplomasiye oldu-
ğu kadar silahlı kuvvetlere de 
roller düşmektedir. Cumhuriyet 
Dönemi’ndeki girişimci nitelik-
li dış politikası ile Türkiye, 248 
dış diplomatik ve konsüler mis-
yonu sayesinde dünya çapında 
en büyük beşinci temsil ağına 
sahip bir ülke konumuna gelmiş-
tir.2 Dolayısıyla, özellikle Doğu 
Akdeniz havzasından başlamak 
üzere ülkenin güvenlik ve refah 
seviyesini etkileyecek bölgesel ve 
küresel ölçekte ülke menfaatleri 
bulunmaktadır. Bu görev ve rol-
lerin etkinlikle yerine getirilmesi 

“güç aktarımı”nı gerekli kılmak-
tadır. Güç aktarımı esas olarak 
deniz kuvvetlerinin bir yetene-
ğidir. Zira tonlarca ateş gücünü, 
binlerce askeri personel ve aracı 
dünyanın herhangi bir noktasına 
sevk etmenin ve orada idame 
etmenin en çabuk, en ekonomik 

ve en kolay şekli deniz yoluyla 
yapılandır. Ayrıca denizden güç 
aktarımında açık denizlerin ser-
best kullanımı çerçevesinde hiç-
bir ülkeden izin almak zorunda 
kalınmadan dünyanın herhan-
gi bir bölgesine denizden ulaş-
mak mümkündür. Karadan veya 
havadan güç aktarmak gerekti-
ğinde ise bazı ülkelerin toprağın-
dan veya hava sahasından geç-
mek için izin alınmasında çeşitli 
sorunlar yaşanabilmektedir. 

Denizden güç aktarımının 
unsurları
Güç aktarımını, deniz kuvvet-

leri gücünün karadaki olaylar ve 
hedefler üzerinde etkin olacak 
şekilde kullanılması olarak ifa-

de edebiliriz. Bu etkiyi, amfibi 
harekâtla bir kara parçasının ele 
geçirilmesi mertebesinden, seyir 
füzesi angajmanları, deniz topçu 
ateş desteği, hava harekâtı ve 
hava sahasının kontrolü, müşte-
rek harekâtın komuta kontrolü, 
terörle mücadele, barışı destek-
leme ve insani yardım gibi daha 
küçük çaplı harekât şekillerinde 
görebiliriz.3 Karadaki olaylara 
ve karadaki hedeflere etkili bir 
şekilde nüfuz edemeyen, büyük 
donanma iddiasındaki bir deniz 
kuvveti esasen eksiktir.  İngiliz 
stratejist Julian Corbett’in “güç 
aktarımı, deniz kuvvetlerine 
sahip olmanın nihai haklı sebebi-
dir”4 sözü de aslında bu hususu 
perçinlemektedir.

Amfibi harekât, denizden güç 
aktarımının ana alt grubunu 
oluşturmaktadır. Amfibi harekâ-
ta başlayabilmek için öncelikle 
yeterli seviyede deniz kontro-
lünün tesis edilmesi gerekli-
dir. Donanma, deniz geçişinin 
olacağı bölge ile hedef sahada 
deniz kontrolünü (suüstü, sualtı, 
hava ortamı) sağlamalı, amfibi 
harekâtı hem ateş desteği hem 
de lojistik olarak destekleye-
bilmelidir. Amfibi harekât, çok 
özel yetenek paketlerini, eğitim 
ve donanımı gerektiren özel bir 
harekât çeşididir. Denize ve gemi-
ye alışkın özel olarak eğitilmiş 
deniz piyade birliklerine, hedef 
bölgeye intikal için amfibi gemi-
lere, gemiden sahile çıkış için 

amfibi deniz araçlarına, süratli 
hava yastıklı çıkarma araçları-
na (HAYÇA), zırhlı amfibi hücum 
araçlarına (ZAHA), genel mak-
sat ve taarruz helikopterlerine, 
taarruz uçaklarına ihtiyaç vardır. 
Amfibi harekâtta sürpriz-baskın 
etkisi ve üstün manevra yeteneği 
hayâti önemi haizdir. Bu nedenle, 
günümüzde başarılı bir amfibi 
harekât için saydığımız platform-
lar hemen hemen vazgeçilmezdir. 

Anadolu Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi’nin hizmete gir-
mesi ile güç aktarım kabiliyeti 
önemli ölçüde artacaktır.  Türk 
Deniz Kuvvetleri ve dolayısıyla 
TSK lig atlayacak, etki sahası 
genişleyecektir. Bu tip gemiler 
kriz ve harp durumunda bir görev 
grubu içinde yer alırlar. ABD bah-
riyesinden örnek verecek olur-
sak; iki tip görev grubundan bah-
sedebiliriz: Uçak Gemisi Hücum 
Grubu (Carrier Strike Group) ve 
Seferi Hücum Grubu (Expediti-
onary Strike Group).  İlkinde bir 
uçak gemisi, ikincisinde ise hava 
araçları konuşlanabilen büyük 
bir amfibi hücum gemisi, çevre-
lerinde en az bir kruvazör (CG), 
iki muhrip/fırkateyn (DDG/FFG), 
bir nükleer takatli hücum deni-
zaltısı (SSN), lojistik ve muha-
rebe destek gemisi yer almak-
tadır. Seferi Hücum Grubunda 
ilave olarak iki adet daha büyük 
amfibi gemi bulunmaktadır. Bu 
şekildeki bir görev grubu dünya-
nın herhangi bir yerinde harekât 
icra etme yeteneği, başka bir 
deyişle güç aktarım kabiliyeti 
sağlamaktadır.  Anadolu Seferi 
Hücum Grubunda görevlendi-
rilebilecek fırkateyn, lojistik ve 
muharebe destek gemileri hâli-
hazırda mevcuttur. Görev grubu-
na bölge hava savunması başta 
olmak üzere denizden koruma 
ve aynı zamanda karaya strate-
jik taarruz yeteneği sağlayacak 
TF-2000 Hava Savunma Harbi 
Muhriplerinin inşa edilmesi ile 
güçlü bir görev grubu meydana 
gelecektir. Bu itibarla Anadolu 
Seferi Hücum Grubu için TF-2000 
bir zorunluluktur ve bir an evvel 
inşa sürecine geçilmelidir. 

Anadolu Çok Maksatlı Amfibi 
Hücum Gemisi (LHD), tabur sevi-
yesinde tam teçhizatlı bir deniz 
piyade görev birliğini, dünyanın 
herhangi bir noktasına intikal 
ettirebilecek ve destekleyebilecek 
kabiliyettedir.5 Keza, gerektiğin-
de kara ve özel kuvvet unsur-
larını da hedef bölgeye intikal 
ettirebilecek ve üs görevi sağla-
yabilecektir. Ayrıca, ilave yaşam 
yerleri, komuta kontrol ve ile-
tişim araçları ile operasyonel 
seviyede müşterek bir harekâtın 
komuta-kontrolünü yapabilecek 
altyapıya sahip olacaktır. Dahası, 
konvansiyonel harekâtta olduğu 
kadar barışı destekleme, insani 
yardım harekâtı, doğal afetlere 
yardım ve destekte de çok etkili 

Deniz Kurmay 
Kıdemli Albay (E)  
M. Haluk Baybaş, 
‘yetenek paketi’ 
sunumu ile bir-
çok farklı görevin 
yapılmasına imkân 
sağlayacak
(TCG)1 Anadolu
Amfibi Hücum
Gemisi’ni, güç akta-
rımı kapsamında
gerekli unsurları
ve avantajlarıyla
değerlendirdi

Denizden güç aktarımı: 
Amfibi kuvvet-ANADOLU 
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olarak kullanılabilecektir. Anado-
lu’nun muazzam yetenekleri ile 
mukayese edilemeyecek olsa da 
geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan 
yangın olaylarında Deniz Kuv-
vetleri’ne ait çıkarma araçları-
nın katkılarını buna örnek olarak 
verebiliriz. 

Anadolu gibi sahile kapak 
atmadan harekât icra eden yeni 
nesil büyük amfibi hücum gemi-
leri, güvenliklerini sağlayacak 
şekilde kıyıdan uzakta kalırlar. 
Deniz piyade ve kara birlikleri 
ile tank ve diğer kara araçlarını 
gemiden hedef bölgeye süratli bir 
şekilde çıkarabilmek için çeşitli 
deniz ve hava vasıtalarına ihti-
yaç duyarlar. Anadolu bünyesin-
de bulunan Mekanize Çıkarma 
Araçları (LCM) ve ZAHA’larla anı-
lan birlik ve araçların denizden 
sahile çıkarılması sağlanacaktır. 

2 adet komuta kontrol, 2 adet 
kurtarma ve 23 adet personel 
taşıma aracı olmak üzere toplam 
27 adet ZAHA görev yapacaktır.  
Personel taşıma ZAHA’larının her 
biri 3 mürettebat ve 21 deniz 
piyadesini hedef bölgeye inti-
kal ettirebilecektir. ZAHA’ların 
en önemli özelliği hem denizde 
hem de karada hareket edebil-
mesidir. Amfibi hücum gemisinin 
‘havuz güvertesi’nden doğrudan 
denize girerek, arka tarafında 
bulunan iki adet su jeti saye-
sinde 7 knot (deniz mili) sürat-
le deniz vasıtaları gibi yüzerek 
kıyıya intikal edebilmekte, kıyıya 
çıkarken içindeki askerleri düş-
man ateşinden koruyabilmekte 
ve müteakiben paletli itiş sis-
temi ile karada hedefine doğru 
intikal edebilmektedir. Üzerinde 
bulunan 12,7 mm top ve 40 mm 
Otomatik Bomba Atar ile ‘ateşle 
manevra’ kabiliyeti sağlamakta-
dır. 6 Bu müthiş yetenek, Anadolu 
gemisi ile birlikte ilk defa TSK 
ve Deniz Kuvvetleri envanterine 
girmiş olacaktır. 

Anadolu’nun ‘ağır araç güver-
tesinde’ ise 29 adet ana muhare-
be tankı taşınabilecektir.7 Tank 
ve kara araçları 4 adet Mekanize 
Çıkarma Aracı (LCM) ile klasik 
kapak atma yöntemi kullanılarak 
sahile çıkarılacaktır. 

Anadolu’nun uçuş güvertesi-
nin altında bulunan hangarda 12 
adet orta yük nakliye helikopteri 
veya 8 adet ağır yük helikopte-
ri taşınabilecektir. Ayrıca, uçuş 
güvertesinde 6 adet helikopter 
konuşlandırılabilecektir. Hafif 
araç güvertesi ile hangar birleşti-
rilerek kullanıldığında 25’e yakın 
hava aracı taşınabilecektir. Uçar 
birlik harekâtı ile hedef bölgesin-

de deniz piyadeleri farklı nokta-
lara süratli bir şekilde indirilebi-
lecektir. Deniz piyade birliklerine 
yakın hava desteği sağlamak için 
deniz tipi Taarruz Helikopterleri 
de Anadolu’da konuşlandırıla-
caktır. Bu çerçevede, ağır sınıf 
taarruz helikopteri ATAK-2’nin 
deniz modelinin geliştirilmesi 
önem arz etmektedir. 

Ülkemizde Silahlı/İnsansız 
Hava Aracı (S/İHA) sistemlerinde 
gelinen yüksek teknolojik seviye 
kapsamında Anadolu’nun uçuş 
güvertesinden kalkıp inebilecek 
modeller geliştirilmeye başlan-
mıştır. S/İHA’lar özellikle radar 
ve elektro-optik keşif gözetleme 

imkânları ile hem gemi etrafın-
da hem de karada amfibi hedef 
bölgesinde geniş bir alanda keşif-
gözetleme ve erken ihbar sağla-
yabilecektir. Doğrudan muharebe 
görevleri kapsamında ise hâliha-
zırda harekâtlarda kanıtlanmış 
olan kara hedeflerine taarruz 
görevleri icra edilebilecek, deniz 
piyade birliklerine yakın hava 
desteği sağlanabilecektir. Ayrıca 
suüstü ve sualtı hedeflerine taar-
ruz imkânı da geliştirilebilecek 
potansiyel yetenekler arasında 
yer almaktadır. 

Ayrıca, jet motorlu Muharip 
İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) 
geliştirildiğinde bölge hava 
savunması dâhil olmak üzere 
Anadolu’nun birçok harp nev’in-
de etkinliği katbekat artacaktır.  

Sonuç itibarı ile Anadolu Amfi-
bi Hücum Gemisi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne bugüne kadar elde 
olmayan bir ‘yetenek paketi’ 
sunumu ile birçok farklı göre-
vin yapılmasına imkân sağlaya-
caktır. Etki sahasının genişlemesi 
ile dünyanın herhangi bir nok-
tasına güç aktarımı kapsamında 
amfibi harekât, barışı destekleme 
harekâtı, afetlere ani müdahale 
ve uzun süre idame edilebilir des-
tek, rızaya dayalı veya rızasız her 
türlü tahliye harekâtı, özel kuvvet 
harekâtı, diplomasinin desteklen-
mesinde stratejik zorlama, güç 
gösterisi vb. birçok farklı roller-
de kullanılabilecektir. Gidilecek 
görevin gereksinimleri doğrultu-
sunda geminin yükleme/bindir-
me kapasitesi farklı birleşimdeki 
donanım ve araçlarla kullanılabi-
lecektir. Anadolu, sağlayacağı üs 
niteliği ile birçok farklı platform 
ve araca ev sahipliği yapabile-
cektir. Bu kapsamda, uçak, S/İHA, 
helikopter, çeşitli amfibi araçlar, 
hava yastıklı çıkarma aracı vb. 
platformların temin edilmesi ile 
etkinliği daha yukarı seviyelere 
çıkacaktır. Bununla birlikte, çıka-

bilecek yeni harekât ihtiyaçları 
doğrultusunda farklı modeller 
üzerinde Ar-Ge faaliyetlerine de 
ağırlık verilmelidir. 

Zaferi, denizi kontrol altında 
tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı 
olduğu zaman, istediği yere ulaş-
tırabilen ülke kazanır.
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KİYE'NİN GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DIŞ 
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(mfa.gov.tr)

n 3Geoffrey Till, Seapower, A Gui-
de for the Twenty-First Century, s.194

n 4Geoffrey Till, Seapower, A Gui-
de for the Twenty-First Century, s.198
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Elbette bu repli-
ği hangi vurguyla 
okursanız başka bir 

anlam, hangi niyetle söylerse-
niz başka bir sonuç çıkar. Yaz-
gısını kabullenmiş, çıkar yol 
bulamayan, yenik bir “Yapa-
cak hiçbir şey yok” ile başına 
ne geldiğinin bilinciyle söyle-
nen, yeniden yapacak bir şey 
arayan, varlığını kanıtlayacak 
bir zemin arayışında sarf edi-
len “Yapacak hiçbir şey yok” 
arasında, insanlığın varoluşu 
kadar kısa ve insanlığın çökü-
şü kadar uzun hissedilen bir 
mesafe vardır sanırım.

Godot’u Beklerken’den söz 
etmemin bir nedeni var elbet-
te: Bizi kurtarması için Godot’u 

beklememek. Beckett gerçeği 
yazmıştı oyununda; o gelme-
yecek. Ama biz buradayız. Yok 
olmakta olanın üzerinde, için-
de... Yok olmakta olanın kendi-
siyiz belki de... O hâlde hareke-
te geçmesi gereken biziz. 

Şöyle düşünebiliriz... Mito-
lojilerde tanrılar dünyayı ve 
üzerindeki hayatı yaratırken 
her şeyi hesap etmiş olmalı, 
değil mi? Onların tanım gere-
ği değişmeyen konumları ve 
güçleri bu kadarını yapabilmiş 
olmalarını gerektirir. Demek 
ki yaratılış bir sisteme otur-
maktadır. Yani, ne bileyim, öyle 
titanlarla tanrılar arasındaki 
bir savaşta, yanlış yere atılmış 
bir göktaşının kaybeden tara-
fın gözyaşıyla sulanarak yeşer-
mesi gibi bir rastlantıya bağlı 
olmamalı Dünya’nın ortaya 
çıkışı. Dolayısıyla planlı yara-
tılmış, hatta belki bir tanrılar 
kurulu tarafından onaylanmış 
mitolojik varlıklarız hepimiz. 

Nitekim, Mezopotamya 
mitolojisinin bazı metinlerin-
de Dünya’nın yaratılışından 
söz edilirken insanların varo-
luşunun yaratılışı tamamla-
mak için olduğu söylenir:

“...Sonra Marduk suyun 
yüzeyine bir sal yerleştirdi

Toz üretti ve tozu salda 
topladı

Deniz’in (?) kenarını dol-
durdu

Sonra tanrılar aylak kalsın 
diye

Mutlu oldukları o yerde
İnsanlığı üretti:
Bu insanlığın tohumunu 

Aruru 
Onunla birlikte üretti...”
(Bottero ve Kramer’in 

Mezopotamya Mitolojisi kita-
bından)

Böyle bakınca bizde bir 
hata olması da uygun değil 
aslında. Tabii, tanrılar kasıtlı 
olarak aramıza bozuk parça-
lar sokmadıysa... Ki kuvvetle 
muhtemel... Hâlâ fosil yakıt 
kullanmakta ısrar edenler, 
insandan başka canlıya yer 
bırakmayacak şekilde yayı-
lanlar, tek kullanımlık plas-
tiklere rağbet edenler, doğayı 
talan edenler, balıkları yav-
ruyken avlayanlar, ağaçları 
her fırsatta kesenler, suları 
zehirleyenler, havayı kirleten-
ler gibi bozuk parçalar oldu-
ğunu biliyoruz sonuçta. 

Mitolojilerde kendi sonu-
nu hazırlayanlar için genel 
bir isim var mı bilemiyorum, 
yok ise burada, mitolojileş-
meye aday gerçek bir yok olu-
şun eşiğinde “Bozuk Parçalar” 
ismini öneriyorum.

Bozuk Parçalar suçlu olduk-
larını bilip kimsenin onları yar-
gılamayacağına inananlardan 
oluşur. Sanki yargılanmazlarsa 
herkesi bekleyen sondan kur-
tulabilecekmiş gibi bir yanılsa-

ma içindedir onlar. Camus’nun 
Caligula’sı gibi...

İmparator Caligula ayna-
da kendine bakarak seslenir, 

“Caligula! Sen de suçlusun! 
Öyleyse, ha biraz artık, ha 
biraz eksik, öyle değil mi? İyi 
ama suçsuz insanın bulun-
madığı şu yargıçsız dünyada 
kim göze alacak beni yargı-
lamayı?”

Sırası gelmişken, yeni olu-
şacak efsaneyi tamamlamak 
için (çünkü her yok oluş bera-
berinde bir varoluş potansiye-
lini de taşır) Bozuk Parçalar’ın 
karşısına İyileştiriciler diye 
adlandırabileceğimiz insanla-
rı koymalıyız. Bunlar ileride 
Godot’u Beklemeyenler ola-
rak da bilinecek olan insanlar 
olacaktır. Eski efsanelere gön-
derme yapacak olursak, Amp-
hiaraos’u hatırlayabiliriz. 

“Amphiaraos geleceği gör-
me yetenekleri olan Argoslu 
bir savaşçı idi. Thebai kentine 
yapılan sefer esnasında tam 
öldürülecek iken, Zeus gön-
derdiği bir şimşek ile toprakta 
bir yarık açmış ve toprak altı-
na girmesini sağlayarak onu 
kurtarmıştır. Efsanelere göre, 
Amphiaraos, Atina’nın hemen 
kuzeyindeki Oropos’taki kut-
sal su kaynağında gün yüzü-
ne çıkmış ve İyileştirme ve 
Kehanet Tanrısı olarak ün 
salmıştır.” (Boğaziçi’nde Bir 
Gezinti adlı kitaptan)

Yeni mitolojinin İyileştiri-
ciler’i küresel ısınmayı dur-
duracak süreci başlatacak, 
doğanın tahrip edilmesine 
tahammül etmeyen, başka 
canlıların yaşam hakkına 
saygı gösteren, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanan, 
dünyanın zenginliklerini pay-
laşmayı bilen insanlar olacak. 
Amphiaraos gibi geleceği gör-
me yetenekleri olduğundan, 
mevcut politikaların gezegeni 
ve üzerindeki canlıları nasıl 
bir felakete sürüklediğini 
görebilecek kişilerden oluşa-
cak İyileştiriciler. Onlar bu 
gezegende yaşama saygılı ve 
doğayla uyumlu bir varoluşu 
mümkün kılacaklar. 

Günümüzün koşullarında 
İyileştiriciler ilk bakışta sapta-
namayabilir, fark edildiklerin-
de de alışılmadık gözükebilir 
belki. Evet, onlar biraz delidir, 
deli olmalılar hatta; gezege-
nin iç dinamiklerini hiçe saya-
rak çeşitli yollarla bize dayatı-
lan doğa karşıtı sisteme karşı 
duracak kadar deli, Dünya’yı 
kurtaracak kadar deli! Daha-
sı, bunu hep beraber yapacak 
kadar deliler sürüsü! Godot’u 
beklemeyen bir sürü insan!

Kulağa fazla mı delice geli-
yor? Oysa neden olmasın? 
James Cameron’un kült filmi 
Avatar’da dendiği gibi, “Yeri 
gelir, hayatınız bir tek delice 
hareketiniz ile değişebilir.”

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

“Yapacak hiçbir 
şey yok.” Samuel 
Beckett’in en bili-
nen oyunu Godot’yu 
Beklerken’in açı-
lış repliğidir bu. 
Beckett, İkinci Dünya 
Savaşı’nın yarattığı 
çaresizlik ve yıkım 
ortamından insan-
lığa umutla umut-
suzluk, eylemle 
eylemsizlik arasından 
seslenmektedir 

Yeni mitolojinin kahramanları 
İyileştiriciler “Ne karışık gözüküyor bu dünya! Oysa her şey nasıl da yalın!”

(Albert Camus’un Caligula adlı oyunundan)
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Büyük Taarruz’un 
yıl dönümünde 
seçimi kazandı-

nız. Önemli günleri atlamıyor, 
bu günlere başka güzel anlam-
lar da yüklüyorsunuz. TAB’da 
duayen isim Bedri İnce’ye uzun 
süre yardımcılık yapan bir baş-
kan olarak yeni görevinizde 
gerçekleştirmek istediğiniz ilk 
hedefiniz nedir? 

Başkan Yardımcısı İbrahim 
Kontaytekin’le birlikte güçlü, 
genç ve dinamik bir ekip kur-
duk. Sektörde zamanın akışıyla 
birlikte bir değişim yaşanıyor ve 
hep birlikte bu değişimi yaşaya-
cağız. Dünya denizciliği değişiyor, 
dünya değişiyor, Türkiye değişi-
yor, Türk denizciliği de değişiyor. 
Armatörler olarak da bu değişimi 
gerçekleştirmek bize vasıl oldu. 
Bunu yaşayıp göreceğiz.

Projemiz çok. Otuza yakın pro-
jemiz var. Hangilerini önce yapa-
biliriz, ne kadarını yapabiliriz, 
bunları zaman gösterecek. Bun-
lar gelişerek devam eden projeler. 
Bugün bile iki proje aklıma geldi. 
Bunları komitelerle ve ekibimiz-
le istişare ediyoruz. Amacımız 
doğruları yapmak ve Türkiye’ye, 
Türk denizciliğine hizmet etmek. 
Bana göre öncelikli olan sektörde 
birlik ve beraberliği sağlamak. 

Sektörde birlik yok mu?
Biz geçmişe bakmak istemiyo-

ruz, bugüne de bakmak istemi-
yoruz. Hep ileriye, geleceğe bak-
mak istiyoruz. Geleceği konuşup 
geleceğe hitap etmek istiyoruz. 
Bu nedir? Misyonumuzla, strate-
jimizle, hedefimizle Türk denizci-
liğini geleceğe taşıyacak vizyoner 
hedefler ve projeler peşinde koş-
mak. Biz Türk armatörü olarak 
birbirimizi iyi tanımıyoruz ve bu 
anlamda ilişkilerimiz birbirimizle 
pek de güçlü değil. Türk armatö-
rü, armatöründen tedarikçisine 
kendi içinde birbirini tanımıyor 
maalesef. Yabancılar bizi bizden 
daha iyi tanıyor. Bizim birlik ve 
beraberlikle önce dirsek temas-

larıyla yakınlaşmayı sağlamamız 
gerekiyor. Sadece armatörleri 
kastetmiyorum, bütün STK’larla, 
bütün kuruluşlarla, üniversite-
lerle, akademisyenlerle konuşa-
cağız, bir araya geleceğiz ve işbir-
liği yapacağız. 

Çatı örgütümüz İMEAK Deniz 
Ticaret Odası (DTO) ile birlikte 
bütün STK liderlerini bir arada 
toplayıp Tamer Kıran’ın da lider-
liğinde 3 maddelik bir ortak akıl 
platformu oluşturmayı hedefli-
yoruz. 30’a yakın STK ile 2019 
yılında hayata geçirdiğimiz ve 
birlik-beraberlikle güzel sonuç-
lar aldığımız ballast water pro-
jesindeki gibi ortak akılla ülke 
denizciliği için hareket etmeyi 
amaçlıyoruz. 

Tonaj vergi sistemi de bizim 
için olmazsa olmazlardan. Derin 
bir konu. Türk deniz ticaret filo-
sunun tamamen yabancı bayrağa 
geçtiğini görüyoruz. Dünyada da 
ticaret savaşları sürüyor. Bayrak 
devletleri, tonaj vergi devletleri, 
farklı çıkar çatışmaları var. Bun-
ları sera gazı (greenhouse gas-
GHG) meselesine hiç girmeden 
söylüyorum. Almanya, İtalya, 
İngiltere, Singapur gibi yaklaşık 
35 ülkede tonaj vergi sistemi var. 
Denizciliği olan ülkelerin hepsin-
de tonaj vergi sistemi var. Dünya 
hangi yöne gidiyorsa bizim de 
oraya gitmemiz gerekiyor. Türk 
armatörleri olarak küresel bir 
sektörde küresel ticaret yapıyo-
ruz ve küresel alanda rekabet 
ediyoruz. Türk armatörleri olarak 
talebimiz, eşit şartlarda rekabet 
ortamının yaratılması yönünde. 
Bu doğrultuda bakıldığında tonaj 
vergi sistemi, Türkiye’yi 10 yıllık 
bir vizyona, stratejiye taşıyacak 
projelerden bir tanesi. Yani 10 yıl 
sonra ne kadar doğru bir proje 
olduğunu göreceğimizi iddia edi-
yorum. Bugün, Türk Uluslararası 
Gemi Sicili (TUGS)’ni tartışmak 
istemiyorum. Çok iyi bir vizyon-
la görevini yapmaya çalıştığını 
düşünüyorum. Ancak bizim artık 
dünyadaki bu yeni vizyona ayak 
uydurmamız gerekiyor. 

TUGS, misyonunu tamamladı 
diyebilir miyiz?

Sonlarına yaklaştı. Taşıyamı-
yor artık. Daha doğru bir tabirle 
açıklarsak, TUGS’un misyonu-
yapısı farklı, tonaj vergisinin mis-
yonu-yapısı farklı. İkisini karşılaş-
tırdığınız zaman varmak istediği-
niz yere varamazsınız. Arada sınıf 
farkı, lig farkı var. Birisi Avrupa 
ligi birisi Türkiye ikinci ligi. 

Türkiye’de Türk sahipli bin 
500’e yakın gemi var. Tonaj vergi 
sisteminde aranan bir şart da 
şirket yönetiminin bağlı olduğu 
ülkede olması. Şirket yöneti-
mi hangi vergi sistemine bağ-

lı olmak istiyorsa merkezini o 
ülkeye almalı. Örneğin Hollan-
da’nın tonaj vergi sisteminden 
yararlanacaksam merkezim Hol-
landa’da olmalı, şirketimi oradan 
yönetmeliyim.  Bu ne demek? 
Yurtdışındaki bankalarla çalışa-
mıyorsunuz, hesap açamıyorsu-
nuz, yurtdışından kredi alamı-
yorsunuz. Türk bayrağının bir 
tane zorluğu yok, 10 tane zorluğu 
var. TUGS’un bir tane derdi olsa 
çözersiniz, geçersiniz. Konsept 
yapıları da farklı. 

Tonaj vergi sistemi gelirse şir-
ketlerin merkezleri burada ola-
cak. Tonaj vergi sistemine kayıtlı 
olacaklar, vergilerini ödeyecekler. 
Bütün faaliyetler buradan yapı-
lacak. Alım satım, teknik bilgi, 
stratejiler, katma değerler hepsi 
buradan yapılacak.  

Ülkemizin avantajı ne olacak?
Bugün Türk sahipli gemiler 

yaklaşık 17-20 milyar dolar ara-
sında navlun getirisi yapabile-
cek bir kapasiteye sahip. Bu ciddi 
bir rakam. Devletin bunu katma 
değer olarak ele alması gerekiyor. 

Yurtdışındaki bankalarda 
bulunan hesapların Türkiye’ye 
geldiğini, her şirkette misal 1 
milyon dolar bakiye olduğunu 
düşünürseniz, bugün 1,5 milyar 
doların Türk bankacılık sistemi-
ne kredi veya fon olarak aka-
cağını görebilirsiniz. Çalışanların 
getireceği katma değer, tersanesi, 
deniz medyası, klası, avukatı vs. 
90 milyar dolara kadar bir eko-
nomi yaratılacak ve bu sistem 
gelişerek de devam edebilecek. 

Diğer ülke vatandaşları da 
bizi tercih edebilir. Dışarıdan 
da tonaj çekebiliriz. Türkiye’yi 
denizcilik başkentleri içerisinde 
ilk beşe alabiliriz.  Onun getirece-
ği iş, istihdam ve transitteki kat-
ma değerini de düşünmek lâzım. 
Bizim için Devlete faydanın 1 
lirası da bir 100 milyon doları 
da. Faydanın nasıl damlayacağını, 

nasıl gelişeceğini de görmek gere-
kir. Bilgi de öyle, sonuçta ne kadar 
katma değer katacağını görmek 
gerekiyor. 

Ben bu projeye çok inanıyo-
rum. Şunu söylüyorum herkese. 
En kötü tonaj vergi sistemini geti-
rin ona da razıyız. Bana göre en 
ağırı İngiltere. Ben ona da razıyım. 

Tonaj vergi sistemi neden iste-
niyor, neden getirilmiyor, top-
yekûn kazancımız ne olacak?

Biz bir statü istiyoruz.  Legalite 
istiyoruz. Ayağımız sağlam yere 
bassın ve işimize devam edelim 
istiyoruz. Diğer ülkeler nasıl bir 
legalite verdiyse ve orada bir şir-
ket yönetimi kurmanızı sağlıyor-
sa, oradaki banka sistemlerine 
erişiminizi sağlıyorsa, biz de onu 
istiyoruz. Devletin neden verme-
diğini onlara sormak gerekiyor. 

Bundan 10 yıl sonrası düşü-
nülmeli. Türk denizciliğinin, bilgi 
birikimini, ekonomiye katkısını, 
istihdamını, her türlü şeyin 10 yıl 
sonrasını hayâl etmek gerekiyor. 
Aksi takdirde ne olacak? Belirli 
sıkıntılardan dolayı veya orada-
ki iyi koşullardan dolayı, Türk 
armatörleri yurtdışına gitmek 
zorunda kalacak. Merkezlerini 
başka ülkelere taşımak zorun-
da kalacaklar. O zaman bütün 
bilgi birikimimiz de yurtdışına 
gider. 5-10 yıl sonra denizcilik 
basınına gerek kalmaz, deniz 
hukukuna gerek kalmaz, teda-
rikçiler minimuma iner, dolayı-
sıyla denizcilik ve sektörel bilgi 
birikimi çöker. Personeli gider 
Hindistan, Filipin gibi yerlerden 
alırız o da çöker. Bu, Türkiye’nin 
denizciliğinin çökmesi anlamına 
gelir. Türk Armatörler Birliği diye 
bir şey kalmaz. İMEAK DTO’daki 
armatörler grubunun bir öne-
mi kalmaz. Oysa dünyadaki en 
önemli varlık bilgidir. Biz bilgiyle, 
geçmişten getirdiğimiz ve sürek-
li geliştirdiğimiz bilgi birikimi-
mizle bir yere varabiliriz. 

Bu sistemi kabul etmemek ve 
Türk armatörlerini kendi ülke-
lerinin dışına gitmeye zorlamak 
ülkenin kötülüğünü düşünmek 
demektir. 

Son yıllarda Türk armatörle-
rinin Türk bayrağından ciddi 
anlamda ayrıldığı görülüyor. Bu 
sistem bunun önüne geçebilir 
mi, gidenleri geri çevirebilir mi?

Bir şey gittikten sonra gelmesi 
zor! Hele hele armatörün geri 
dönmesi çok zor. Ama oradaki 
imkânlar Türkiye’de de verilir-
se gidenler bence geri gelebilir-
ler. Yol yakınken geçiş sürecinde 
olan bazı armatörleri durdurduk. 
‘‘Bekleyin’’ dedik, süreci geciktir-
dik. 

Dünyada, tonaj vergi sistem-
leriyle kolay bayrak arasında da 
savaşlar var. Burada herkes pas-
tadan bir şey almak istiyor. Eko-
nomik bir savaş söz konusu. Hep-
si birbiriyle bağlantılı durumda. 
Biz de burada yerimizi almalıyız. 
Daha önce de dediğim gibi. Bizim 
tek isteğimiz küresel ticaret orta-
mında eşit şartlarda rekabet 
koşulları elde etmek. Bütün dün-
yada olan bu sistemden faydala-
namazsak elimiz kolumuz bağlı 
bir şekilde kalırız, eziliriz veya 
gitmek zorunda kalırız.

Bir gemi veya bir fabrikanın 
hukuki statüsü olmalı. Ticaretini 
nerede daha hukuki, kurumsal 
ve ekonomik yapabiliyorsa orada 
olmak ister. Eğer bunlar yoksa, 
kaçar.

Sera gazı yani GHG konusunun 
önemini paylaşır mısınız?

Bu da çok önemli bir konu. 
Okyanusta bir karadelik, in in 
bitmeyecek. Ben ona yeni dün-
ya denizcilik düzeni diyorum. 
Denizcilikle ilgili bildiğimiz kla-
sik düzeni unutacağız. Şu anda 
bir eğitim faaliyeti üzerinde 
çalışıyoruz. Çok geç kalmadan 
Türk armatörlerinin kendi ener-

Türk Armatörler 
Birliği (TAB)’nin 26 
Ağustos’ta gerçekle-
şen Genel Kurulu’nda 
grubuyla birlikte 
seçimi kazanan ve 
Genel Kurul sonra-
sında gerçekleştirilen 
ilk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda başkan 
seçilen Cihan Ergenç 
ile yeni görevindeki 
planları ve armatörle-
rin sorunları hakkın-
da konuştuk

'Giden armatörün geri dönmesi zor'

Cihan ErgençYeşim Yeliz
Egeli 

İSTANBUL
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ji verimliliği tasarım endeksini 
(Energy Efficiency Design Index-
EEDI) hesaplatıp tüketim verim-
liliklerini öğrenmemiz gerekiyor. 
1 Ocak’tan itibaren Engine Power 
Limitation dediğimiz EPL yani 
motor gücü sınırlaması devre-
ye giriyor. Bizim ona hazırlık-
lı olmamız gerekiyor. Hemen 
arkasından CCI devreye giriyor. 
2026 yılına dair söylentiler de 
var. Belirsiz durumlar da oldukça 
fazla. Devletler belli bir tarihten 
sonra vergilendirmeyi ürettiğiniz 
karbona göre yapacaklar.

AB diyor ki, buraya gelip tica-
ret yapacak ve benden hizmet 
alacaksan, buradaki karbon 
düzenleme vergilerini ödeye-
ceksin. Diyelim ki bin ton yakıt 
harcadınız, bunun 3 bin ton 
karbon salınımı yaptığını da 
düşündüğümüzde toplam vergi-
si 150 bin doları bulur. Bugünkü 
koşullardan bahsediyoruz tabii, 
5 sene sonra bu daha da artabilir. 
Bunun benzerini ABD ve Çin de 
düşünüyor. A-E sınıflandırmaları 
devreye girdikten sonra gemiler 
sürekli yaşlandırılacak. Belli bir 
zaman sonra gemiler çalışabi-
lecek hâle gelmeyecek. Bir süre 
sonra LNG de kabul görmeyecek. 
Bu durum gemilerin fiyatlarını 
da etkiliyor. Örneğin, supramax 
bir geminin maliyeti 15 milyon 
dolarken yeni teknolojilerle 45 
milyon dolara kadar çıkabiliyor. 

Bu kurallar ve denizcilikte 
zorlayan diğer kurallar ile birlik-
te Türk denizcisinin geleceğini 
iyi okuyarak kararları ona göre 
almamız gerekiyor. Yoksa küçük 
şirketlerin yok olacağı büyük şir-
ketlerin de giderek küçüleceği bir 
düzene gideceğiz. 

Geleceği görüp hareket 
etmezsek, GHG kurallarına ayak 
uydurmazsak, gelişen teknolo-
jileri takip etmezsek bütün bu 
stresler bizi boğar. Bu gemiyi 
yürütemeyiz. İyi armatör 365 
gün gemisini döndürebiliyorsa 
siz 300 gün 265 gün geminizi 
döndürebileceksiniz. Zarar ede-
ceksiniz. Operasyonel zorluklar-
la karşılaşacaksınız. 

Peki, ne yapmak gerekiyor?
Hedefimize odaklanmamız 

gerekiyor. Netleştirilmiş kuralla-
ra göre hareket etmemiz gere-
kiyor. 

Her şirketin bir eğitim merke-
zi vardır. Biz bunu tek çatı altında 
toplamak istiyoruz. Daha mer-
kezi, daha detaylı, daha kural-
cı, daha profesyonel, daha üst 
düzey bir eğitim merkezi yap-
mak istiyoruz. Herkesi kucak-
layan, herkesin problemlerini 
çözen bir okul istiyoruz. Eğitim 
standartlarını daha üst düzeye 
çıkartabilirsek oldukça katkısını 
görebiliriz.

Bu eğitimden bahsederken 
okul sonrasını kastediyorum. 
Armatörlerimizin dahi eğitim 

alması gerekiyor. Kendini sürek-
li olarak geliştirmek, öğrenmeye 
devam etmekten geçiyor. Bu mer-
kez, sektörümüzün bilgi kazanı-
mını artırır ve sistemimizi geliş-
tiririz. Bu eğitim merkezi ile daha 
kompakt ve koordine bir şekilde 
çalışanlarımızı sürekli eğitebile-
lim istiyoruz.

Denizcilik de ülkemiz için stra-
tejik önemde bir sektördür. Ken-
dimizi sürekli geliştirmemiz gere-

kiyor. Örneğin ben Cihan Ergenç 
olarak armatörlük alanında yüz-
de 60’lardaysam bunu sürekli 
geliştirmeliyim. Bunu bugün için 
görmeyin ilerisi için düşünün. Bu 
bir stratejik vizyondur. 

 İnsanı nasıl düzelteceğiz?
Yine eğitime geliyoruz. İnsa-

na, insanın eğitimine geliyo-
ruz. Armatörlerimizi eğitmemiz 
gerekiyor. Eğitim, ciddi sorun-

larımızdan bir tanesi. Burada 
bir zihniyet, jenerasyon eğiti-
mi, kültür, ahlâk normları gibi 
öğrenimler gerekiyor. Biraz da 
konularda insanları kötüye teş-
vik eden eksiklikler bulunuyor. 
Örneğin armatör hukuksal ola-
rak personele karşı hep yenik 
durumda.  Mesela benim bir 
gemimde çalışanım, balyozla 
kaptanın kamarasını kırıyor. Bu 
personelin sonraki limana kadar 

gemiden alınmasını ve ifade ver-
mesini istiyoruz. Çünkü gemiye 
zarar veriyor, cana kast ediyor. 
Ne yazık ki bu insana karşı hiç-
bir hukuki yaptırımımız yok. Bu 
adam onun işine son vermem 
durumunda beni dava ettiğinde, 
her şeyi kazanıyor. Türk arma-
törü haklı olduğu 10 davanın 
9’unu kaybediyor. Hukuki sta-
tüsü olmayan bir şeye çözüm 
arayarak zaman kaybediyoruz.
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16 JEOPOLİTİK 

Konjonktürel gelişmelerin ABD, Çin 
ve Rusya orijinli gelişmelere odaklan-
dığı, dahası Afganistan’ın jeopolitik 
kaynama noktasını oluşturduğu mev-
cut düzlemde, beklenmeyen tektonik 
kırılma Asya-Pasifik Bölgesi’nde mey-
dana geldi. ABD, İngiltere ve Avustu-
ralya’nın Çin’e karşı yaptıkları strate-
jik hamle devamında Fransa merkezli 
küresel bir krize evrildi.

Hatırlatalım. Yakın coğrafyamız-
da dinamik gelişmeler olurken dahi 
(okunmaması pahasına) Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde meydana gelen gelişme-
lere ısrarla temas ederek, dikkat çek-
tik. Biden sonrası ABD’nin stratejik 
önceliğinin Çin’i çevrelemek oldu-
ğunu, bölgede Çin’e karşı kuvvetli 
bir eksen teşkil etmeye çalıştığını, 
QUAD ülkelerini harekete geçirdiğini 
ve hatta NATO’nun kadrajına Çin’i 
almak için gayretlerini artırdığını 
vurguladık. Yeni normalde, rekabet 
sahasının Çin’e karşı Asya-Pasifik 
Bölgesi olacağını ve mücadelenin 
Arktik Bölgeye de sirayet edeceğini 
vurguladık.

Gelinen aşamada ABD’nin “ger-
çek stratejik ortağı” olan İngiltere 
ile birlikte Fransa’yı (ve doğal ola-
rak AB’yi) karşısına almak pahasına 
AUKUS inisiyatifini hayata geçirdiği-
ni görüyoruz. Konuya 360 dereceden 
yaklaşalım.

Avustralya, Çin tehdidine karşı 
İngiltere ve ABD ile anlaştı
Eylül ayının ortasında ABD, İngil-

tere ve Avustralya, AUKUS adı altın-
da yeni bir güvenlik işbirliği meka-
nizması kurulduğunu, bu bağlamda 
Avustralya ile nükleer takatli deni-
zaltı teknolojisinin paylaşılacağını 
ilan etti. ABD Başkanı Biden'ın Beyaz 
Saray'da düzenlediği basın top-
lantısına İngiltere Başbakanı Boris 
Johnson ve Avustralya Başbakanı 
Scott Morrison’un katılması gözleri 
AUKUS Anlaşması'na odakladı.

Basın toplantısında yaptığı konuş-
mada Biden, Avustralya ve İngilte-
re ile ortaklıklarının uzun yıllara 
dayandığının altını çizerek 21’inci 

yüzyılda karşılaşılan zorluklarla da 
birlikte mücadele edeceklerini belirt-
ti. Hint-Pasifik Bölgesi'ndeki dina-
mik gelişmelerin üç ülkenin işbirliği 
yapmasını dikte ettiğini vurgulayan 
Biden, "Şu anda bölünmemiz ya da 
birbirimizden ayrışmamız için man-
tıklı bir neden yok. AUKUS altında 
en kilit proje olarak, Avustralya'nın 
konvansiyonel silahlı nükleer takatli 
denizaltı edinmesi için istişareleri 
başlatıyoruz. Burada nükleer silahlı 
denizaltıdan değil, nükleer reaktör-
lerle çalışan konvansiyonel silahlı 
denizaltılardan bahsediyoruz. Bu 
teknolojinin güvenli olduğu doğru-
landı. ABD ve İngiltere on yıllardır 
bunu kullanıyor," açıklamasında 
bulundu.

Burada altı çizilmesi gereken 
husus Avustralya’nın nükleer silaha 
sahip olmayacağının özellikle vur-
gulanması. Bu durum yakın gele-
cekte kuşkusuz nükleer güce sahip 
olmanın tanımını da sorgulatacak 
ve birçok ülke tarafından emsal gös-
terilecek. ABD’nin hamlesine karşı-
lık Çin’in bölgede kendisine müza-
hir bazı ülkeleri nükleer güç haline 
getirmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu 
noktada Kuzey Kore, Pakistan ve İran 
merkezli gelişmeler takip edilmeli. 

Avustralya: Nükleer silah 
peşinde değiliz
Bu noktada Avustralya Başbakanı 

Scott Morrison’ın açıklamaları önem 
arz ediyor. İngiltere ve ABD ile vardık-
ları AUKUS Anlaşması çerçevesinde 
nükleer enerjili denizaltı inşa etme-
lerinin, nükleer silah peşinde olduk-
ları anlamına gelmeyeceğini belirten 
Morrison, Avustralya'nın en az sekiz 
nükleer takatli denizaltı inşa etmesi-
nin önünü açacak anlaşmanın, salt 
bölge güvenliğini sağlamaya yardım-
cı olacağını, zira bölgede on yıllar-
dır sahip olunan istikrarlı ortamın 
geride kaldığını ve yeni bir döneme 
girildiğini, lâkin nükleer silahların 
yayılmasını önleme yükümlülükleri-
ni yerine getirmeye devam edecekle-
rini kaydetti. 

İngiltere bölgeye ağırlığını 
koyuyor
İngiltere Başbakanı Johnson ise 

anlaşmanın "doğal müttefik" olan 
üç ülkeyi her zamankinden daha 
fazla birbirine yakınlaştıracağını 
belirterek, "Bu ortaklık, çıkarlarımızı 
savunmak ve haklarımızı korumak 
için giderek daha hayâti hâle gele-
cek" ifadesini kullandı. Stratejik müt-
tefik kimdir, stratejik ortaklık nedir 
sorularına cevap arayan ve kendisini 
stratejik partner zannedenler için 
oldukça net bir değerlendirme… 

Anlaşma sonrası üç ülke tarafın-
dan yapılan ortak açıklamada ise 
Hint-Pasifik Bölgesi, "çözülmemiş 
toprak anlaşmazlıkları, terör tehdit-
leri ve organize suçlar dâhil potan-

siyel parlama noktalarına sahip bir 
bölge" olarak tanımlanarak, "müm-
kün olan en kısa zamanda" Avus-
tralya'nın bu imkânı (nükleer takatli 
denizaltıya sahip olma) kullanabilir 
hâle gelmesinin hedeflendiği, ayrıca 
siber alandaki kapasiteler ve yapay 
zekâ üzerine de odaklanılacağı kay-
dedildi.

Çin'e karşı Hint-Pasifik 
Bölgesi’nde açık bir 
meydan okuma
Kuşkusuz AUKUS olarak isimlen-

dirilen pakt (ABD basını anlaşmayı 
“Pakt” olarak görüyor2), Çin'e karşı 
Hint-Pasifik Bölgesi'nde açık bir mey-
dan okuma (a clear challenge to 
China) ve ABD, İngiltere ve Avustral-
ya gibi üç yakın müttefik arasında-
ki askeri bağların derinleştirilmesi 
anlamına geliyor.

AUKUS Paktı'na yönelik arka 
plan ifşası ise ABD Savunma Baka-
nı Austin’den geldi. Paktın Çin'in 

“istikrar bozucu faaliyetlerini” 
kontrol etmek için tasarlandığını 
belirten Austin, “Çin Halk Cum-
huriyeti ile yapıcı, sonuç odaklı 
bir ilişki ararken, Pekin'in yerle-
şik uluslararası düzeni baltalama 
çabalarına ilişkin görüşümüzü net 
olarak göstereceğiz,” açıklamasın-
da bulundu. Bilindiği üzere Austin, 
henüz ocak ayında Senato tarafın-
dan Savunma Bakanlığı görevi için 
onaylanmadan önce dahi Çin'i, 
Pentagon'un bir numaralı önceliği 
olarak nitelendirmişti.

Elbette bu Paktın ilerleyen 
dönemde operasyonel askeri etkileri 
de olacak. Çin'in askeri yetenekle-
ri hızla gelişmeye devam ederken 
ABD liderliğindeki ittifakların Çin'in 
askeri baskısını caydırma yeteneğini 
güçlendirmesi öngörülecek. AUKUS 
Anlaşması'na konu olan denizaltı 
meselesi, Çin Silahlı Kuvvetleri’nin 
Bölgedeki operasyonel hedeflerine 
ulaşmasını önlemek için kritik bir 
eşiği oluşturacak.

AUKUS Anlaşması'na Çin sert 
tepki gösterdi. Çin'in Washington 
Büyükelçiliği üçlü Anlaşmayı eleş-
tirerek ABD, İngiltere ve Avustral-
ya'nın diğer ülkelerin çıkarlarını 
hedef alan “dışlayıcı bloklar” kur-
maması gerektiğini açıklayarak, bu 
ülkelerin Soğuk Savaş mantalite-
sinden ve ideolojik ön yargılardan 
uzaklaşması gerektiği ifade edildi.

Gözden kaçan detay-karmaşık 
ilişkiler
AUKUS Anlaşması aynı zamanda, 

Avustralya Hükümeti'nin Fransa ile 
2016 yılında imzaladığı ve 12 adet 
denizaltı inşa edilmesini öngören 
yüksek bütçeli konvansiyonel deniz-
altı projesinin de sonunu getiriyor. 
Esasen gürültü de burada kopuyor. 
Projenin ana yüklenicisi olan Fran-
sız Naval Group tarafından yapılan 
açıklamada, "Beş yıl boyunca hem 
Fransa'daki hem de Avustralya'daki 
Naval Group ekipleri ve ortaklarımız 
ellerinden gelenin en iyisini yaptılar 
ve Naval Group tüm taahhütlerini 
yerine getirdi. Buna karşın yaşa-
nanlar Naval Group için büyük bir 
hayâl kırıklığı," ifadesinin kullanıl-
ması durumu özetliyor.

Anglo-Sakson nükleer işbirliği
İlginçtir AUKUS inisiyatifi tarihi 

bir hadiseyi hatırlatıyor. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Soğuk Savaş’ın başla-
masıyla ABD’de Eisenhower yönetimi 
İngiltere ile nükleer teknolojiyi pay-
laşma politikasını devreye sokmuştu. 

Bu olay, Fransa’nın şiddetli tep-
kisini çekmiş dönemin Cumhurbaş-
kanı Charles de Gaulle'ün “Anglo-
Sakson” nükleer işbirliği olarak nite-
lendirdiği yapıyı kınamasına neden 
olmuştu. Akabinde Fransa kendi 
nükleer programını devreye sokan 
bir politika izleyerek nükleer güç 
haline gelmişti. Fransa Cumhurbaş-
kanı Macron’un tepkisi De Gaulle’ü 
anımsatıyor.

Fransa: Arkadan bıçaklandık, 
ABD: Fransa hayâti ortağımız
AUKUS travmasına maruz kalan 

Macron, Avusturalya ile aralarındaki 
90 milyar Avustralya Doları (66 mil-
yar ABD Doları) bedelli anlaşmanın 
kaybedilmesine şiddetli tepki göste-
rerek, bu durumu “arkadan bıçaklan-
mak” olarak nitelendirdi. Anlaşma'ya 
ateş püsküren Macron, yaşananların 
karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Fransa’nın tepkisini hafifletmek 
isteyen Fransa ekolüne yakın ABD 
Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 
teskin etmek için Fransa’yı “hayâti 
ortak” olarak nitelendirdi. Dikkati-
nizi çekelim “stratejik” değil “hayâti 
ortak”….

Hint-Pasifik Bölgesi'nde Washin-
gton'un Paris ile işbirliğine devam 
edeceğini vurgulayan Blinken, Was-

hington’un denizaltı Anlaşması'nı 
açıklamadan önce Fransız makam-
larla temas hâlinde olduğunu belir-
terek, "Fransa ile Hint-Pasifik'te ve 
dünyanın birçok yerinde inanılmaz 
derecede yakın işbirliği içerisindeyiz. 
Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bu 
ilişkiye, bu ortaklığa çok değer veri-
yoruz," ifadelerini kullandı.

Fransa el yükseltti: İttifaklar 
ve ortaklıklar kaçınılmaz 
olarak etkilenir
Tepkisi dinmeyen Fransa ise el 

yükselterek beklenmeyen bir ham-
le yaptı, Washington ve Canberra 
Büyükelçilerini geri çağırdı. Dışişleri 
Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Cum-
hurbaşkanı’nın talebi üzerine ABD 
ve Avustralya’daki iki büyükelçimizi 
istişareler için derhal Paris’e çağırma 
kararı aldım,” açıklamasını yaptı.

Bu istisnai karar, Avustralya ve 
ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan 
açıklamaların özel ağırlığından kay-
naklanmaktadır diyen Drian, “Bu 
durumun, müttefikler ve ortaklar 
arasında kabul edilemez bir davra-
nış olduğunu, sonuçlarının ittifaklar, 
ortaklıklar kavramları ile Hint-Pasi-
fik Bölgesi'nin Avrupa için önemini 
etkileyeceğini” kaydetti. Esasen Le 
Drian’ın Fransa merkezli yaşanan 
krize Avrupa Birliği (AB)’ni de müda-
hil etmeye çalıştığı gözlendi.

AB: Amerika geri döndü 
ne demek
Nitekim eylül ayının sonlarında 

AB Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurulu için bulun-
dukları New York’ta Fransa ile ABD 
ve Avustralya arasındaki denizaltı 
anlaşması krizini görüştü. AB bu 
satırlar yazıldığında AUKUS kriziyle 
ilgili olarak Fransa'ya destek vererek, 
Paris ile dayanışma içinde olduğunu 
duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güven-
lik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep 
Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı 
Charles Michel, yaptıkları ayrı açıkla-
malarda Fransa’nın yanında olduk-
ları mesajını verdi.

Borrell, Avustralya Dışişleri Baka-
nı Marise Payne'e, Avustralya'nın 
Fransa ile denizaltı Anlaşması'nı 
iptal ederek ABD ve İngiltere ile kur-
duğu ortaklıkta, Avrupa ülkelerinin 
bulunmamasından duyduğu üzün-
tüyü iletti. AUKUS oluşumunda Pasi-
fik'te "güçlü mevcudiyeti bulunan" 

Küresel aktörlerin 
jeopolitik gerçeklere 
uygun olarak bölge-
sel mekanizmalar 
kurmaya başladıkları 
bir döneme giriyo-
ruz. Gelinen aşama-
da ABD’nin bölgesel 
ortaklıklara doğru 
yöneldiğini görüyo-
ruz. İngiltere ile bir-
likte Fransa’yı karşı-
sına almak pahasına 
AUKUS1 inisiyatifini 
hayata geçirdiği gibi

Küresel denklemi değiştirecek hamle: 
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Avrupalı ortaklara yer verilmeme-
sinden hoşnut olmadıklarını belirten 
Borrell, AB'nin bunu yansıtacağını ve 
konuyu hem kendi içinde hem de AB 
üyesi ülkelerle görüşeceğini ifade etti. 

Avrupa Konseyi Başkanı Char-
les Michel ise ABD'yi sadakatsizlik-
le suçlayarak, "Joe Biden yönetimi, 
Amerika geri döndü diyerek tarihi 
bir mesaj vermişti ama şu an bunu 
sorguluyoruz. Amerika geri döndü 
ne demek, ABD Amerika'ya mı baş-
ka bir yere mi döndü bilmiyoruz," 
açıklamasında bulunarak, devamla 

"Müttefikler için temel ilke şeffaflık 
ve güvendir ve bunlar bir arada olur. 
Peki, biz ne görüyoruz? Net bir şekil-
de şeffaflık ve sadâkat eksikliği göz-
lemliyoruz," ifadelerini kullandı.

İngiltere: Fırsatçı ve suç ortağı
Küresel krize evrilen süreç 

esnasında İngiltere Başbakanı Joh-
nson her ne kadar Fransa ile olan 
ilişkilerini “kaya gibi sağlam” ola-
rak nitelendirse de Fransa cenahı 
İngiltere'yi "fırsatçı" davranmak-
la suçladı. Üç ülkeye karşı daha 
fazla önlem alınması gerektiğini 
vurgulayan İngiltere'nin eski Fran-
sa Büyükelçisi Lord Peter Ricketts, 
Fransa'nın şu ana kadarki hare-
ketlerinin İngiltere'yi Anlaşma'da 

“suç ortağı” olarak gördüğünü teyit 
ettiğini belirtti. Fransa’nın İngil-
tere'deki Elçisini çağırmamasını 
eleştiren Büyükelçi, Fransa'nın, üç 
ülkenin de çıkarlarını hedef alacak 
seri hamleler yapması gerektiğini 
vurguladı.

Eski Büyükelçi'nin açıklamala-
rını münferiden yorumlamak reel 
politiğe aykırı olur. Bu açıklama ile 
taraflar arasındaki krizin kısa vade-
de sonlanmayacağı, gerilimin devam 
edeceği ve Fransa’nın mütekabiliye-
ti gözeten hamleler yapabileceğini 
öngörüyoruz.

İtalya’dan beklenmedik çıkış 
Kriz esnasında sessiz kalmak-

la eleştirilen AB ülkeleri arasında 
en net çıkış ise Fransa ile ilişkileri 
şeker pembe olan İtalya’dan geldi. 
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi 
ve AUKUS Anlaşması'nın ardından 
AB’nin gerçek bir savunma kapasite-
sine sahip olması gerektiğini açıkladı.

İtalya'nın pozisyonunu orta-
ya koyan Di Maio, "Afganistan ve 
Avustralya konuları, kıta endüstri-
sinin koordinasyonunu sağlayan 
bir Avrupa savunmasının ne kadar 
acil olduğunu gösteriyor," ifadesini 
kullandı. Hiç kimsenin ABD veya 
Çin'in karşısında tek bir ülke ola-
rak rekabet etmeyi düşünemeye-
ceğini ifade eden İtalyan Bakan, AB 
içinde bu konuda bir fikir birliği 
olup olmadığı sorusuna cevaben, 

"Tartışma daha yeni başladı ancak 
cesaret verici işaretler var. Ama 
bunun basit şekilde olacağı yanıl-
saması içinde değiliz çünkü bu 
savunma konusu aynı zamanda 
dış politikayla da bağlantılı," değer-
lendirmesinde bulundu.

ABD, Norveç’ten sonra 
Avusturalya’da da konuşlanıyor
AUKUS Anlaşması'nda gözlerden 

kaçan önemli bir detay var. Anlaş-
ma'nın önemli bir parametresini ABD 
denizaltılarının Avustralya’da lojistik 
destek altyapısına erişimi oluşturuyor. 
Ezcümle, ABD nükleer denizaltılarını 
Avustralya sularında daha sık göre-
ceğimiz gibi yakın gelecekte Bölgenin 
ABD bakımından ileri bir üs olarak 
kullanılması da gündeme gelebilecek.

Bu esnada geçtiğimiz ilkbahar-
da Norveç ile yapılan anlaşmanın 
benzerinin Avusturalya ile akdedil-
mesi şaşırtıcı olmayacaktır. Norveç 
ile güncellenen Savunma İşbirliği 
Anlaşması çerçevesinde ABD nükleer 
denizaltılarının Arktik Bölge'de daha 
sık faaliyet gösterebilmelerinin önü 
açılmıştı. Dahası nükleer denizaltılar 
Norveç’in kuzeyinde Rusya’ya müca-
vir Tromsö gibi yerleşim alanlarına 
daha sık liman ziyareti yapabilecek. 
Son bir yıl içerisinde iki ABD deniz-
altısının Norveç fiyordlarını ziyaret 
ettiğini hatırlatalım. İlgi çekici olan 
gelişme ise kamuoyunun tepkisine 
karşın Norveç Hükümeti'nin ABD’ye, 
Norveç topraklarında üs kurma yet-
kisi vermesi, bu bağlamda dört hava-
alanı ile iki donanma üssünü ABD 
unsurlarına açması oldu. AUKUS 
Anlaşması sonrası Avusturalya’da da 
benzer gelişmelerin meydana gel-
mesi ihtimâl dâhilinde. 

Stratejik öngörü: Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde oyunu kurmak
ABD’nin Afganistan’dan apar 

topar çekilmesinden sonra ortaya 
çıkan jeopolitik türbülansın henüz 
dinmediği mevcut konjonktürde, 
ABD’nin stratejik ortağı İngilte-
re ile yanlarına Avusturalya’yı da 
alarak yaptıkları stratejik AUKUS 
hamlesi sözde Hint-Pasifik Böl-
gesi’ndeki istikrarı güçlendirmeyi 
hedeflese de özde Çin’in Bölgede-
ki etkinliğini azaltmayı öngörüyor. 
Fransa’nın gözden çıkarılması ise 
AB başta olmak üzere kimi müt-
tefiklere açıktan bir mesaj niteliği 
taşıyor.

Son dönemde ABD’nin Çin’i çev-
relemek üzere Japonya, Güney Kore, 
Hindistan, Avusturalya ve Bölge 
ülkelerini bir araya getirme gayret-
lerini ivmelendirdiğini, hatta ağırlı-
ğını koyarak Çin’e karşı NATO’yu bir 
kaldıraç olarak kullanmak istediğini 
gözlüyoruz. Son NATO Zirvesi’nde bu 
durumu açıkça gördük.

Öte yandan Avustralya’ya ayrı 
bir parantez açmalıyız. Jeostratejik 
konumuyla Asya-Pasifik Bölgesi’nde 
önemli bir aktör olan Avustralya, 
diğer bölge ülkelerinden farklı olarak 
Birleşik Krallık'ın kadim bir üyesi 
ve işbirliğine daha açık bir görüntü 
sergiliyor. 2011 yılında “Asya Pivot” 
stratejisini açıklayan dönemin Baş-
kanı Obama, ABD’nin Asya-Pasifik 
Bölgesi’nde oyun kurucu olacağını 
ilan ederek Avustralya ile ilişkile-
rin gelişeceğini vurgulamıştı. AUKUS 
Anlaşması ile Biden’ın Obama strate-
jisini sürdürdüğünü görüyoruz.

Küresel Britanya vizyonu
Denklemde dikkat çeken aktör 

ise İngiltere. İngiltere BREXIT sonrası 
belirlediği ajandasına uygun olarak 
yeni "Küresel Britanya (Global Brita-
in strategic outlook)" stratejik vizyo-
nuna uygun hareket ediyor. BREXIT 
sonrası oldukça aktif bir görüntü 
sergileyen ve Asya-Pasifik Bölgesi’ne 
hızlı bir dönüş yapan İngiltere, bu 
stratejiye koşut olarak bölgeye Que-
en Elisabeth uçak gemisi görev gru-
bunu dahi konuşlandırmıştı.

İlerleyen dönemde İngiltere’nin 
Bölgeye ilgisini artıracağını ve ABD 
ile işbirliğini ivmelendireceğini ifade 
edebiliriz. Çin’e karşı kurulan QUAD 
eksenine Avustralya’yı hediye eden 
İngiltere’nin müteakip aşamada Hin-
distan’ı da bu bloğa dâhil etmek 
için gayretlerini yoğunlaştıracağını 
öngörebiliriz. Ayrıca ABD, Hindistan, 
Avustralya ve Japonya’dan oluşan 
QUAD mekanizmasına İngiltere’nin 
de katılımı şaşırtıcı olmayacaktır. 

Kararsız ve ihtiyatlı ortaklar
AUKUS Anlaşması ile ABD; 

Japonya ve Güney Kore gibi Bölge-
deki kararsız ve ihtiyatlı ortakla-
rına da kuvvetli bir mesaj veriyor. 
Çin’e karşı ABD’ye müzahir görün-
tü veren ancak agresif ve sert ton-
lu stratejiler izlemeyen bu ülkeler, 
Çin’e karşı doğrudan bir cepheleş-
meye girmek istemiyor. Afganis-
tan’dan apar topar çekilen ABD’nin, 
küresel güç vasfını önemli ölçüde 
örselediğini ve güven vermeyen 
tutumuyla ortaklarının kafasını 
karıştırdığının altını çizelim.

Biden yönetiminin kilit mütte-
fikleri ile şimdiye kadar paylaşmak 
istemediği ileri askeri teknolojiyi 
güçlendirme ve paylaşma konusun-
daki istekliliği de dikkat çekici. Görü-
nen, ABD kendisiyle koşulsuz işbir-

liği yapabilecek ortaklarına yüksek 
askeri teknoloji transferinin önünü 
açacak. Bu yaklaşım küresel sorun 
sahalarından askeri geri çekilme 
stratejileri izleyen Biden yönetiminin 
tercihleriyle de uyumlu.

ABD artık kriz bölgelerinde eli-
ni taşın altına sokabilecek, ön ala-
cak ve savunma sanayi projelerine 
para harcayabilecek güvenilir ve söz 
dinleyen ortaklar arıyor. Muhteme-
len yakın gelecekte ABD, İngiltere 
ve Avusturalya arasındaki savunma 
sanayi işbirliği faaliyetlerine eklem-
lenen yeni ortaklar göreceğiz. Her 
ne kadar Rusya ile nükleer alanda 
işbirliği yapsa da potansiyel aday 
Hindistan olabilir.

Fransa’nın stratejik hayâl 
kırıklıkları
Fransa’nın telaşı ise yeni kurulan 

oyunda söz sahibi olamaması. Öte-
den beri ABD ile ilişkiler bağlamında 
İngiltere’yi kıskanan, BREXIT sonrası 
AB marjında kendisini dev aynasında 
gören Fransa için yaşananlar basit 
bir hayâl kırıklığının ötesinde. AUKUS 
sonrası Fransa’nın aşınan devlet 
kapasitesi, prestiji ve yitirilen ticari 
imtiyazları domino etkisine neden 
olabilir. ABD ve İngiltere orijinli bazı 
uzmanların Fransız teknolojisinin 
Çin'i durdurmaya yetmeyeceği isti-
kametindeki açıklamaları krizi farklı 
bir boyuta taşıyabilir. AUKUS sonra-
sı Fransız savunma sanayinin prestij 
kaybına uğradığı ve ilerleyen dönem-
de bazı ülkelerin de sözleşme iptalleri-
ne gidebileceği ihtimal dahilinde. 

Son dönemde ABD’ye iyice yâsla-
nan Fransa için AUKUS krizi reel poli-
tiğe keskin bir dönüşe neden olabilir. 
AB ordusunu yeniden ve kuvvetli bir 
şekilde gündeme getirmesi beklenen 
Fransa, yaşanan krizi AB’nin müsta-
kil savunma ve güvenlik yeteneğini 
artırmada taktik bir koz olarak kulla-
nabilir. Ancak Fransa’nın AB içindeki 
ABD’ye müzahir ülkelerin direncini 
aşması rasyonel bir yaklaşım değil.

ABD’nin bölgesel ortaklıklara 
yönelme tercihi
Biden sonrası dönemde ABD ile 

eski romantik günlere geri dönülece-
ğini ve transatlantik ilişkilerin yeni-
den gelişeceğine inanan Fransa başta 
olmak üzere diğer Avrupalı ülkeler 
kuşkusuz romantik uykularından 
uyanacaklardır. ABD’nin dümen 
suyunda koşulsuz seyretmenin fayda 
ve mahzurları tüm müttefikler tara-
fından hesaplanacaktır. Afganistan 
sonrası ikinci bir travmaya neden olan 
ABD’nin bölgesel ortaklıklara yönelme 
tercihi doğru okunmalı. Bu hamle aynı 
zamanda çok kutuplu düzenin kabu-
lü anlamına geliyor. Hadisenin Fran-
sa’nın Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini 
gözden geçirmesine neden olabilece-
ğini dikkatinize sunalım.

Savunma konseptleri altüst 
olabilir
Son kertede Avustralya Savun-

ma Bakanı Peter Dutton açıklama-
larına odaklanalım. Dutton, Avus-

tralya Deniz Kuvvetleri ve Donan-
ma Komutanlarının geleneksel bir 
dizel-elektrik denizaltının 2030'ların 
ikinci yarısından sonra Avustural-
ya’ya bir yetenek sağlayamayacağını 
önerdiklerini kaydetti.3 Bu tavsiye 
nedeniyle nükleer takatli denizal-
tıya sahip olma kararı verdiklerini 
belirten Dutton, "Sonuçta verdiğimiz 
karar, ulusal güvenliğimizin çıkarla-
rına ve Hint-Pasifik'te hüküm süren 
güvenlik ve barışa dayanmaktadır. 
Bu nedenle İngiltere ve ABD ile doğal 
bir ortaklık tesis ettik. Nihayetinde 
ABD ve İngiltere en eski ve en kalıcı 
iki ortağımızdır,” ifadelerini kullandı.

Avusturalya’nın bu kararının 
savunma sanayi marjında dizel-
elektrik takatli denizaltılara yatırım 
yapan ülkelerde karar değişikliğine 
neden olabileceğini hatırlatalım. Son 
dönemde havadan bağımsız tahrik 
sistemli konvansiyonel denizaltıların 
operasyonel ihtiyaçları karşılamada 
yeterli olmadığı eleştirilerini dikkate 
aldığımızda, Avusturalya örneğinde 
olduğu gibi nükleer silah bulundur-
mayan nükleer takatli denizaltılara 
yönelimi tetikleyebileceğinin altını 
çizelim. Kuşkusuz bu durum Alman-
ya’nın aleyhine, İngiltere-ABD ve 
hatta orta vadede Fransa’nın lehine 
bir duruma neden olabilir.

Her türlü ortaklık bozulur, suç 
ortaklığı hariç
Küresel aktörlerin jeopolitik gerçek-

lere uygun olarak bölgesel mekanizma-
lar kurmaya başladıkları bir döneme 
giriyoruz. Arktik Bölgesi’nden sonra şim-
dide Asya-Pasifik’te ivmelenen ABD ile 
İngiltere merkezli bölgesel ortaklıkların 
devamının gelebileceğini öngörebiliriz. 
Bu durum hantal görüntü sergileyen 
küresel ittifaklarda sorgulamalara ve 
ayrışmalara neden olabilir. İlk ayrış-
manın Merkel dinginliğini kaybedecek 
AB’de gözlenmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Umalım ki ülkemiz de gelişme-
leri doğru okuyarak uygun pozisyon 
alabilsin ve yerinde stratejiler uygu-
layabilsin. ABD ve İngiltere ikilisinin 
yanlarına alacakları yeni ortakları ile 
Çin-Rusya eksenini karşılama gayre-
tini sürdürecekleri, Japonya’yı daha 
agresif stratejiler izlemeye zorlaya-
cakları, ısrarla vurguladığımız üzere 
Hindistan’ın kilit ülke konumuna 
evrileceğini öngörebiliriz. Stratejik 
düşünebilen akıllar ise boş durmu-
yor. ABD-İngiltere ikilisinin AUKUS 
hamlesine, Çin-Rusya ikilisinin 17 
Eylül’de İran’ı Şanghay İşbirliği Örgü-
tü'ne tam üye yaparak karşılık ver-
diğini hatırlatalım. Son olarak altını 
çizelim, her türlü ortaklık bozulur, 
suç ortaklığı hariç.

1Anlaşma'ya taraf olan üç ülkenin 
isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından 
(Australia, UK, USA) oluşan inisiyatif.

2Atlantic Council, 15 Eylül 2021, 
“Experts React The US, UK, and Australia 
struck a nuclear submarine deal. What 
does it mean?”

3Stars and Stripes, 16 Eylül 2021, 
“Nuclear sub pact with Australia to deter 
China’s destabilizing acts in Indo-Pacific 
region”
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Bu moda terimlerden feyz alına-
rak, çok değil 3-4 ay önce ekono-
milerin toparlanma yoluna girdi-
ğini, "Pandexit" dönemi başladı 
şeklinde konuşuyorduk. Çünkü 
aşı 2021'in ikinci yarısında dün-
ya geneline dağılacak ve pandemi 

döneminde kapalı olan sektörle-
rin açılışı ülkelerin sert ekono-
mik çıkışlarını tetikleyecekti. Var-
yantları göz ardı edersek böyle 
de oldu!  

 
Önemli bir problem gözden 
kaçtı!
Ancak basit gibi görünen, 

önemli bir sektördeki problem 
gözden kaçtı. Tedarik zincirindeki 
tıkanıklık, arzı daralttı, bazı ham 
maddelerde ve hatta tam mamul-
lerde fiyat yükselişini beraberinde 
getirdi. Hatta FED'in Mart ve Tem-
muz 2021 aylarındaki para politi-
kası toplantı notlarına baktığımız-
da üretimin arttığı ancak tedarik 
zincirindeki tıkanıklığın toparlan-

mayı yavaşlatacağından bahsedil-
mektedir. Katılıyorum, bilhassa 
navlun bedellerindeki yükselişin 
satış kontratlarına yansımış olma-
sı, önümüzdeki yıl ortasına kadar 
navlun fiyatlarının pandemi önce-
si seviyesine dönmesine yönelik 
umutları yok ediyor. Dolayısıyla, 
navlun fiyatlarından kaynaklı enf-
lasyon baskısının devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Kim derdi ki; dünya 
ekonomisinin en önemli gösterge-
lerinden biri ABD 10 yıllık tahvil 
faizinin taşımacılık sektörünü bu 
denli yakından taklip edeceğini!

 
Pandexit akabinde iklim 
değişikliği mi geliyor?    
Son aylarda küresel ölçekteki 

felaketler de arttı. Fırtına, yangın, 
sel vs… Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Paneli’nde "insanlık 
için kırmızı alarm" verilerek özel-
likle sera gazlarının atmosfere 
salınımının devam etmesi netice-
sinde sıcaklık değerlerinin ciddi 
oranda artacağı belirtildi. Kısacası 
bu yıl yaşanan iklim felaketlerinin 
sebebi 2021 yılının sıra dışı bir 
yıl olmasından değil, yeni iklim 
koşullarına geçilmesinden kay-
naklandığını söyleyebiliriz.  

Elbette dünyadaki bu değişikli-
ğin ekonomiler üzerinde de etkisi 
olacaktır. İklim değişikliği ekono-
mik büyümeyi engelleyeceği gibi 
hasarların tedavisi için ayrılacak 
kaynak hacmi de ekonomiyi olum-
suz etkileyecektir. Başta sigorta 
primleri olmak üzere… 

 
İki senaryo öne çıkıyor
Toparlamak gerekirse önü-

müzde iki senaryo görülüyor. 
İlki Pandexit sürecine tahmin-
den daha geç girilmesi yani yeni 
varyantların türemesi, akabinde 
yaşanacak kapanmalar ve mali 
destekler. Gerçi bu noktadan 
sonra sektörel kapanmaların çok 
nadir gerçekleşeceği görüşünde-
yim. İkinci senaryo enflasyonda-
ki artışın devam etmesi hâlinde 

ülkelerin parasal sıkılaştırma 
yolunu benimseyerek faiz oranla-
rını yukarı itmesi olacaktır. Yuka-
rıda bahsettiğimiz gibi navlun 
fiyatlarının enflasyon üzerinden 
ciddi baskısı mevcut, bu baskı 
devam ederse enflasyonda kalıcı 
düşüş beklemek yanlış olacaktır. 
Fransızların deyimi ile, "hiçbir şey, 
geçici olan kadar uzun sürmez".

İlk senaryo ülkeler ve insan-
lık açısından hiç hoş olamaya-
cak. Ekonomik açıdan tek çare 
daha fazla destek ile ekonominin 
suüstünde kalmasını sağlamak. 
Diğer taraftan da aşı ile ölümle-
ri ve hastalığın etkisini minimize 
etmek olabilir. İkinci senaryo da 
yani enflasyonun geçici olmama-
sı halinde parasal politikaların 
hızlı bir şekilde tepki vermesine 
sebep olabilir ki bunun sonuçla-
rı hiç hoş olmayacaktır. Bilhas-
sa kamunun bu denli borçlandı-
ğı dönemde kısa vadeli faizlerde 
yaşanacak değişim kamunun mali 
politikasını derinden etkiler. Hatta 
diğer ülke merkez bankalarının da 
kendi ülke ekonomileri için tepki 
vermesini gerektirir. Dolayısıy-
la, dünya genelinde bir türbülans 
yaşanabilir. 

Tüm bunlara ek olarak iklim 
koşulları yukarıda bahsettiğimiz 
şekilde bir değişime gittiği tak-
dirde ekonomilerin toparlanma 
safhasında olsa dahi biraz daha 
hırpalanacağını öngörebiliriz. 
Dileğimiz Pandexit'in bir an önce 
gerçekleşerek, iklim değişimiyle 
ilgili adımların atılmasıdır. 

Burada yer alan bilgi, yorum ve 
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsa-
mında değildir.

18 GÖRÜŞ

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

Son birkaç yıldır "exit" 
sontakısı çok popüler 
oldu; Brexit, Grexit, 
Italexit, Frexit ve Pandexit 
başlıca örnekler. Fakat 
içlerinden sadece bir 
tanesi gerçekleşti; Brexit. 
Umarım Pandexit'te en 
kısa sürede gerçekleşir

Pandexit sonrası

.

Türk mühendislerin 
NGS başarısı
Mersin’de bulunan ve Türki-
ye’nin ilk nükleer güç santrali 
(NGS) olan Akkuyu NGS saha-
sında kara çalışmaları 4’üncü 
ünitenin inşa çalışmalarıyla 
devam ediyor. 

Akkuyu NGS’nin kara inşa-
atlarının yanı sıra bir nükleer 
santral için hayati önem taşı-
yan deniz yapılarının inşası-
na da başlandı ve ilk borular 
atıldı.

Sıcak denizlerde yapılan ilk 
nükleer santral olmasından 
ve özel dizayn ihtiyaçlarından 
kaynaklı durumu nedeniyle 
ülkemizin en büyük ve kap-
samlı, dünyanın da sayılı açık 
deniz inşaatına sahne olan 
Akkuyu NGS’nin su alma ve su 
verme yapılarının tamamı Türk 
mühendislerinin dizaynı deni-
zaltı makineleri ile ilk kez ger-
çekleştiriliyor. Yönetiminden 
saha çalışanlarına kadar genç 
Türk mühendislerden oluşan 
bir ekip ile uygulanan bu pro-
jenin tamamlanmasıyla elde 

edilecek tecrübe, ülkemiz açık 
deniz inşaat firmalarını ulus-
lararası platformda bir adım 
daha ileriye taşıyacak. 

Projenin, başlangıçtaki pla-
na sadık kalınarak, 2 sene gibi 
rekor bir sürede tamamlan-
ması bekleniyor.
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A harsh winter followed by 
a rise in industrial demand for 
energy has caused countries to 
enter the new winter with low 
gas reserves; a situation wors-
ened by warmer than usual 
temperatures over the sum-
mer; higher electricity demand 
by households and issues with 
Norwegian supply all of which 
have created a highly problem-
atic situation on the energy 
front. About 40 percent of elec-
tricity in the European Union is 
generated by natural gas, while 
the contribution of renewable 
energy resources is about 20 
percent. Lower production 
from hydropower plants due to 
drought and a decline in output 
of wind turbines in Europe has 
further exacerbated the energy 
crisis. The continent has long 
been anti-coal, and coal gener-
ated electricity has not made 
a desired level of contribution. 
Consequently, this has led to an 
eightfold increase in the price 
of natural gas in comparison 
with the previous year,  while 
the demand for coal increased.

Fast paced growth triggers 
soaring prices
The culprit behind these 

developments is the pandemic. 
The global economy in 2020 
shrank by 3,3 percent, and this 
year global growth is around 6 
percent a record last seen in 
the 2000s. A full year of delayed 
demand has caused produc-
tion to soar in the second year. 
In other words, industrial pro-
duction is growing at a fast 
rate and trying to fit two years 

worth of growth into a single 
year. The sharp increase in the 
industry has also reflected on 
the utilization of energy prod-
ucts and raw materials, which 
in turn have led to soaring pric-
es in energy and raw materi-
als, triggering global inflation. 
The increase in production and 
consumption has also caused 
transportation prices to hike. 
Freight rates tripled over the 
past nine months. Higher tem-
peratures caused by global 
warming have caused lower 
output from energy production 
and at the same time higher 
consumption of energy. 

Higher costs of production 
expected
Since the start of the year, 

the price of natural gas in the 
US rose by 130 percent. In 
Europe, the rise in the price of 
natural gas over the past nine 
months reached 395 percent 
to 85 euro per megawatt hour 
(MWh) from 17 euro at the start 
of the year. Europe, which relies 
on liquefied natural gas for 
most of its energy needs, was 
placed in a bad spot as LNG 
tankers rushed to meet increas-
ing demands from the US and 

China. With the winter coming 
and Europe having insufficient 
natural gas --and a limited sup-
ply from Russia- natural gas 
prices have skyrocketed. Power 
outages are already occurring 
in the United Kingdom. In Italy, 
electricity prices were raised 
by 30 percent and natural gas 
by 15 percent. Plants with elec-
tricity intensive production are 
cutting down on production in 
China and Europe. BASF is cur-
tailing its production of ammo-
nia in Germany and Belgium. 
The cutbacks in production 
are expected to lead to price 
increases in other products, 
starting with fertilizers. This in 
turn will likely cause decreased 

-or costlier- agricultural produc-
tion next year. 

Global inflation might be 
here to stay
Thermal coal futures in Chi-

na rose by 50 percent within a 
month. Goldman Sachs expects 
coal prices to double in this 
quarter. Experts say high energy 
prices in Turkey, where energy 
is a key input in the industry, 
will eventually have an impact 
on society. As energy prices soar 
across the globe, a tough winter 
might mean prices skyrocketing 
even higher and the crisis deep-
ening further experts say, add-
ing that all of these roads lead 
to global inflation which might 
not be a temporary situation. 
Experts suggest that especially 
the industrial segments should 
take measures against a poten-
tial energy shock that might last 
for at least two quarters.
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Is an energy crisis looming?

Landing craft for Qatari navy 
being built in Turkey
Two Landing Craft Mechanized 
40 (LCM 40) vessels, one Landing 
Craft Tank (LCT) and one Land-
ing Craft Vehicle Personnel (LCVP) 
vessel are being constructed in 
Turkey’s Anadolu Shipyard for the 
Qatari navy as part of an earlier 
contract signed between Anadolu 
Shipyard and Barzan Holdings.

 On 25 Sept, a ceremony held 
in Istanbul attended by Qatari and 
Turkish high ranking military and 
civilian officials marked the offi-
cial launch of the Landing Craft 
Tank (LCT) FUWAIRIT (QL-80) for 
the Qatari Emiri Navy by Turkey's 
Anadolu (ADİK) Shipyard.

To be certified by Türk Loydu
The landing craft will be certified 

under the supervision of Türk Loydu. 
The LCT FUWAIRIT has an overall 
length of 80 meters and a beam of 
11,7 meters, and it has a displace-
ment of approximately 1150 tons. 
The main source of power is pro-

vided by two diesel engines (2 MTU 
16V4000 M70), which propel two 
shafts and allow the vessel to reach 
top speeds of more than 20 knots (18 
knots when fully loaded). The LCT is 
staffed by a total of 25 people. On 
its 400 square meter vehicle deck, 
it will be capable of carrying three 
main battle tanks, as well as military 
vehicles of various types and sizes, 
or 260 fully equipped troops.

Will be used in logistics 
support 
FUWAIRIT will be armed with 

two 30 mm guns and two 12,7 
mm STAMP guns, both manufac-
tured by Aselsan. It will feature an 
electro optic system, a navigation 
radar equipped with WECDIS, and 
communication systems.

With a range of more than 
1,500 nautical miles, the LCT 
FUWAIRIT can remain at sea for 
up to 7 days without replenish-
ment.

Soaring prices elec-
tricity, gas and coal 
prices give rise to 
the question  
whether an energy 
crisis might be 
around the corner
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STM manufactures Section 50 sub 
parts for the first time in Turkey
Turkish defence company STM 
on 13 September announced that 
it had delivered the bow section 
called “section 50”, or the tor-
pedo section) of the future TCG 
MURATREİS, the third Reis-class 
(Type 214TN) submarine.

The Gürdesan company manu-
factured it in Turkey using indig-
enous materials for the first time, 
with engineering and coordina-
tion services provided by primary 
contractor STM. The section was 
delivered also on 13 September.

This delivery represents a mile-
stone for the Turkish shipbuilding 
industry because it is the first 
section 50 ever manufactured in 
Turkey.

The first domestically manu-
factured Section 50 will be inte-
grated into TCG MURATREİS, the 
3rd submarine of the YTDP Class.

Three more Section 50 parts 
to be delivered by March next 
year
In its press release from 13 Sep-

tember, STM stated that the pro-
duction of Section 50 had started 
in 2018. Acceptance tests of the 
durable hull were completed in 
a very short time and without 
errors. The Section 50 parts for the 
4th, 5th and 6th submarines in 
the project are slated for delivery 
by March 2022.

Capability to fire 8 guided 
missiles
Section 50, the most critical 

part of the Reis class subma-
rines -the most modern subma-
rine platform of the Turkish Navy- 
includes weapons systems that 
allow the firing of guided missiles. 
Reis-class submarines are armed 
with eight 533mm torpedo tubes, 
owing to STM’s Section 50.

ABS and HHI 
join in on 
optimized LNG 
carrier design
U.S. classification society Ameri-
can Bureau of Shipping (ABS) and 
South Korean shipyard Hyundai 
Heavy Industries (HHI) have com-
pleted a joint development pro-
ject to develop an optimized LNG 
carrier design.

The project resulted in a new 
LNG carrier hull design, as well 
as optimization of the machinery, 
electrical, and piping arrange-
ments.

It further developed new rule 
requirements and introduced a 
simplified approvals process.

The joint development project 
(JDP) also addresses the grow-
ing industry demand for crew 
accommodation in regards to 
Covid-19. In other words, the HHI 
optimized LNG carrier design 
also meets ABS Infection Mitiga-
tion Requirements.

“More efficient vessels will be 
key to achieving more sustaina-
ble operations,” said Patrick Ryan, 
ABS senior vice president.

“As the result of this JDP, HHI 
will design and build more effi-
cient and secure vessels benefit-
ting both the environment and 
human beings,” added Seung Ho 
Jeon, executive vice president of 
Hyundai Heavy.
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Strategic Marine announces new fast crew boat design
Shipbuilder Strategic Marine has 
unveiled its new aluminium 42m 
Gen 4 Fast Crew Boat (FCB) design. 

The company said the vessel 
comes with an efficient new hull 
form and Z-bow which improves 
seakeeping, requires less power 
for the same speed and dead-
weight (DWT), reducing fuel con-
sumption and lower emissions.

"The new hull form has been 
developed in collaboration with 
Southerly Designs with CFD anal-
ysis and optimization by Seaspeed 
Marine Consulting. It has been put 
through comprehensive model 
testing at the Australian Maritime 
College to further verify and vali-
date the performance predictions," 
Strategic Marine said.

The company claims that test 
results confirmed that the hull 
resistance is reduced by over 8% 
compared to the Gen 3 hull form 
launched in 2014.

The new Gen 4 FCB is 42m 
in length, with a cargo-carrying 
capacity of 190DWT, a clear deck 

area of 140m2, a cargo deck area of 
120m2 and a deck loading capacity 
of 2,5 tonnes/m2. It has a business 
class seating capacity for between 
80 and 100 passengers with space 
for 12 crew in seven berths and one 
medical room/office.

Also, an optional gyro stabilizer 

reduces the vessel rolling motion, 
increasing safety and efficiency 
during personnel transfers.

The gyro coupled with an 
optional motion compensated 
gangway gives the ultimate level 
of safety for personnel transfers 
to the offshore installation, Stra-

tegic Marine said. The vessel can 
also be fitted with an autonomous 
control module for either local or 
remote autonomous operations.

The Gen 4 FCB can be fitted with 
three Cummins KTA 50 M2 engines, 
delivering a power of 4,026kw 
(5,400hp). The vessel can deliver a 

service speed in excess of 30 knots 
@ 85% MCR with a full speed of 32 
knots @ 100% MCR and the fuel con-
sumption at service speed is approxi-
mately 827 liters/hr (3 engines).

The vessel has achieved 
“Approval In Principle” with Lloyds, 
BV, and RINA.

Tersan delivers seventh 
ferry to Fjord1 ASA
Tersan Shipyard Inc. (Tersan) 
has successfully delivered the 
7th Double-Ended Electric Car 
and Passenger Ferry to Fjord1 
ASA. 

The Multi Maritime 
designed ferry is the third of 
the series, of which the first 
one was delivered in August 
2019. Furthermore she is the 
seventh ferry delivered to 
Fjord1 ASA by Tersan Shipyard. 
107,47 meters long and 17,7 
meters wide ferry has a capac-
ity of 299 passengers including 
crew, 120 cars and 12 trailers. 

Rødvenfjord is built to com-
prise electric propulsion with 
fast charging batteries from 
shore during the disembar-
kation of passengers. In line 
with the latest environmental 
demands, she is also arranged 
with a diesel-electric back up 
system and can operate in ful-

ly electric mode, hybrid mode 
and diesel-electric mode. Rod-
venfjord will provide effective, 
comfortable, energy efficient 
and environmentally friendly 
transport, loading & unloading 
of cars and passengers. She 
can navigate autonomously on 
the most optimum route with 
its Auto crossing feature and 
reduce fuel/energy consump-
tion. 

Tersan Shipyard has suc-
cessfully delivered seven % 
100 electric ferries to Fjord1 
ASA from 2017 until today. The 
two newly designed ferries 
NB1113 and NB1114; will be 
the eighth and ninth vessels 
which Tersan Shipyard will 
build for Fjord1 ASA as proof 
of a long-term cooperation. 
The new ferries are planned 
to be delivered in the second 
quarter of 2023.
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Yanmar receives order for dual fuel engines
Yanmar has received an order 
for dual fuel 6EY22ALDF engines 
which will be used to power gen-
erators on board a LNG-fueled 
large coal carrier to be oper-
ated by Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 
The coal carrier will be built by 
Namura Shipbuilding Co., Ltd.

Emission regulations in the 
marine sector are becoming ever 
more stringent, with LNG vessels 
being adopted globally as a means 
of reducing environmental impact. 
As this trend has progressed in 
recent years, dual fuel engines 
have attracted ever more attention. 
Their ability to run on both diesel 
and environmentally friendly LNG 
allows them to satisfy Internation-
al Maritime Organization (IMO) Tier 
3 regulations whilst also reducing 
greenhouse gas (GHG) emissions.

Yanmar will continue its efforts 
to reduce marine engines’ envi-
ronmental impact and develop 

clean marine powertrains to pro-
vide optimal solutions that meet 
the needs of our customers.

Marine Dual Fuel Engine 
6EY22ALDF
With features such as load 

fluctuation tracking and high 
thermal efficiency, in addition 
to precision air-fuel ratio control 
technology, 6EY22ALDF engines 
always maintain optimum com-
bustion, enabling them to deliver 
stable, highly reliable operation.

6EY22ALDF MAIN SPECIFICATIONS
Type Marine dual fuel engine
Engine model 6EY22ALDF
Engine rated power 800 kW
No. of cylinders 6
Cylinder bore x stroke 220 x 320 mm
Displacement 73 L
rpm 900 min-1
Fuel LNG (liquefied natural gas) / Marine diesel oil

Cargo traffic along NSR 
grows 5-fold in five years
In the last five years, cargo traf-
fic along the Northern Sea Route 
(NSR) has grown almost fivefold, 
reaching 33 million tons in 2020, 
according to data from the Arctic 
Shipping Status Report. 

 Last year, there were 64 voyag-
es on the NSR compared with 37 
in 2019. Overall, shipping activity 
in the Arctic has grown 25% in the 
six year period 2013 to 2019, while 
the distance sailed by vessels 
in the region increased by 75%, 
according to the Arctic Shipping 
Status Report #1. In 2019, 977 ves-
sels entered the IMO Arctic Polar 
Code area. Bulk carrier activity, 
in particular, has increased sig-
nificantly (the distance sailed 
increased by 160% during the 
six-year period) with the increase 
in iron ore extraction in Canada. 
In the future, Russian officials 
have predicted that cargo traffic 
along the NSR could increase to 
100mn tons by 2030.

The increase in Arctic shipping 
is made possible by the year-on-
year reduction in sea ice. Data 
from the US National Snow and 
Ice Data Center shows the average 
Arctic sea ice extent decreased to 
4,3 million sq km in 2019 from 6,1 
million sq km 10 years earlier.

The grounding of the container 

ship Ever Given and blocking of 
the Suez Canal has also added 
to the case for shippers using 
the NSR, which can shave 4,000 
nautical miles off traditional Asia 
to Europe shipping routes. How-
ever, climate-change concerns 
may also hamper development. 
A growing number of companies, 
including major manufacturers 
and shipping companies, have 
pledged not to ship goods through 
the Arctic Ocean on the grounds 
of the potential environmental 
impact.

In a bid to ensure Arctic ship-
ping develops safely and environ-
mentally, a mandatory code for 
ships operating in polar waters 
(the Polar Code) entered force in 
January 2017. It sets standards 
for vessel design, construction, 
equipment, operational, training, 
search and rescue, and environ-
mental protection activities for 
ships operating in Polar waters.
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Küresel İklim Değişikliği (KİD)’nin 
hızlanmasıyla birlikte son yıllar-
da dünyanın dört bir yanında ve 
hatta ülkemizde ciddi boyutlarda 
yaşanmakta olan doğal felaketler 
hepimizi derinden yaralıyor. Bilim 
insanları on yıllardır küresel ısın-
ma diye uyarırken son yıllarda 
durum Küresel İklim Değişikliğine 
evrilmiş durumda.

Bu küresel krizin etkileri 
sadece sel, yangın, hortum ola-
rak baş göstermeyecek elbette. 
En büyük oksijen kaynağımız 

olan denizlerimiz hem çevresel 
hem de ekonomik açıdan büyük 
bir tehdit altında. 

Yılbaşında denizlerimizde görü-
len, canlı yaşamının yanı sıra deniz 
nakliyesinden deniz turizmine, 
balıkçılıktan su sporlarına kadar 
çok geniş bir ticari alanı etkileyen 
müsilaj, küresel iklim değişikliği-
nin sonuçlarından biridir. Deniz-
ler için sonun başlangıcı olan bu 
olaya ehemmiyetle eğilmeli, tek-
rarlanmaması ve benzeri olayların 
yaşanmaması için mümkün oldu-

ğunca çaba gösterilmelidir. 
Diğer bir taraftan küresel 

iklim değişikliği ile birlikte yaşa-
nan deniz seviyesindeki yük-
selme kıyı yapılarını etkilerken, 
bölgesel iklim değişiklikleri de 
gemilerle taşınan yükün cinsi-
ni değiştirip yeni nakliye güzer-
gâhlarına ihtiyaç duyulmasına 
sebep olmuştur. Yani küresel 
iklim değişikliği farklı konularda 
ve farklı ihtiyaçlarda sürekli sek-
törümüzün önüne çıkmaktadır. 

IMO’nun küresel iklim değişik-

liğini önlemek için başlattığı regü-
lasyonlar, USCG tarafından başla-
tılan ve sonrasında küresel ölçek-
te uygulanan balast suyu işletim 
sistemi zorunluluğu gibi tedbirler 
yaklaşan tehlikeyi önlemek adına 
alınmış olsa da hızla ilerleyen ve 
çok ciddi boyutlarda etkileri ola-
cak bir dönemin içine ne yazık ki 
girmiş bulunmaktayız.

MarineDeal News olarak 
‘zararın neresinden dönsek kâr-
dır’ diyerek bir kez daha bu 
büyük soruna dikkat çekmek 

istiyoruz. Bu kapsamda, önceki 
sayılarımızda gemilerde yakıt 
olarak amonyak kullanımın-
dan, müsilajın deniz ticareti-
ne etkilerine kadar birbirinden 
farklı haber dosyaları hazırlayıp, 
makaleler yayımladık. Dördün-
cü gücün medya olduğuna ina-
narak, hem kamuoyunda hem 
de İdare üzerinde etkili olmasını 
da umarak bu kez yüzümüzü 
doğrudan küresel iklim deği-
şikliğine ve denizlere etkisine 
çevirdik. 

Denizler için sonun başlangıcı: 

KİD
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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Yeni bilimsel araştırmalar, denizleri-
mizin yükselen sıcaklığı ile balık göçü 
üzerinde güçlü bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Bu yeni bulgulardan, 
normalde tropik bölgelerde gelişen 
balıkların daha serin denizleri keş-
fetme çabası içinde hızla göç ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu göç eden balık 
türleri, daha iyi oksijenli su ve çok 
daha zengin bir gıda kaynağı arayışı 
içinde kutup bölgelerinin toprakları-
na doğru gitmektedir.

Çeşitli üniversiteler ve çevre 
örgütleri tarafından yapılan son 
çalışmaların sonuçlarına göre; 
2050 yılına gelindiğinde iklim 
değişikliğinin artması ve küresel 
ısınmanın devam etmesi halinde 
önemli miktarda balık türünün 
kaybolacağı tahmin edilmektedir.

Balık sadece göç etmekle kal-
maz, daha çok tercih edilen koşul-
lara göç eder. Aynı zamanda diğer 
deniz canlıları yaşamı da toplu 
göçü, hayatlarının bir parçası ola-
rak yapar. Örneğin; Virginia eyale-
tinde küçük bir balıkçı köyü dün-
yada dil balığı ile meşhurdu. Son 
yıllarda yükselen su sıcaklıkların-
dan dolayı dil balıkları New York 
ve New Jersey yakınlarındaki daha 
soğuk sulara göç etmiştir.   Mavi 
midyeler yaz sıcaklıkları ile müca-
dele ederken, mavi yengeçler önce-
den Kuzey Amerika bölgelerinde 
bulunmazken son yıllarda kuzeye 
doğru göç etmektedir. Fakat göç 
kabiliyeti zayıf olan denizyıldızları, 
denizkestaneleri gibi deniz canlı-
larının yaşamları tehdit altındadır.  

Türkiye'de uzun yıllara dair 
araştırmalar bulunmamasına rağ-
men, balıkçılık faaliyetlerinden 
bazı değişimler olduğu görülmek-
tedir. Balıkçılık sezonu 1 Eylül’de 
açıldı ancak yaklaşık iki hafta 
boyunca avcılık faaliyeti gerçek-
leşmedi. Bunun nedeni su sıcaklı-
ğının yüksek olması ve balık sürü-
sünün dağınık hâlde bulunmasıdır. 
Ancak su sıcaklığının düşmesi ve 
balık sürülerinin bir araya gel-
mesiyle balıkçılık faaliyetleri baş-
lar.   Ayrıca, palamut göçlerinde 
de değişimler görülmektedir. Daha 
önceleri eylül-ekim aylarında 
Karadeniz ve Marmara Denizi’nde 
palamut avcılığı daha yoğun 
yapılmakta iken son yıllarda aynı 
dönemlerde Çanakkale Boğazı’nda 
da avcılık yoğun olarak yapılmak-
ta. Bu veriler, palamut balığının 
Marmara’da kalmayarak çok kısa 
sürede göç ettiğini göstermektedir. 
Doğu Akdeniz sularının ısınmasıy-
la birçok türün Karadeniz’e çıktığı 
ve Karadeniz’de yeni tür kayıtların 
olduğu da bilinmektedir. Mavi yen-
geç, sardalye, kupes balıkları bun-
lardan bazılarıdır. Birçok bilimsel 
makalelerde Karadeniz'in Akde-
nizleştiğinden bahsedilmektedir.

1869 yılında Süveyş Kana-

lı’nın açılmasından sonra, Kızıl-
deniz’den birçok deniz canlısı 
Akdeniz’e girmeye başlamıştır. 
Bu türlere lesepsiyen türler adı 
verilmektedir. Dünyadaki iklim 
değişimin sonucu olarak artan 
su sıcaklıkları lesepsiyen türlerin 
daha fazla Akdeniz'e geçmesine 
ve dağılım alanlarının genişleme-
sine yol açmıştır. Doğu Akdeniz’de 
775 tür kaydedilmiştir. Ülke suları-
mıza yeni giren bu türler ile yerli 
türler arasında rekabet olmakta 
ve bu durum balık stoklarımızın 
azalmasına da yol açmaktadır. 
Balon balığı ve aslan balığı gibi 
zehirli türler de yenildiği takdir-
de insan sağlığı için tehlike oluş-
turmaktadır. Balon balığı dişleri 
keskin olduğundan balıkçıların 
av araçlarına da zarar vermek-
tedir. Yapılan bir bilimsel çalış-
maya göre;     Türkiye’nin güney 
kıyılarında avlanan küçük ölçek-
li balıkçıların yüzde 92’si balon 
balıklarının av araçlarında hasara 
sebep olduğunu belirtmiş ve ayrı-
ca balıkçıların yüzde 90’ı bu tür-
lerinn yakaladıkları hedef ava da 
zarar verdiklerini rapor etmişler-
dir. Küçük ölçekli balıkların yıllık 
zararı 2016 yılı için tekne başına 
931 euro olarak hesaplanmıştır. 
Bu balıkçılık grubunun sermaye-
si oldukça düşük ve avladıkları 
balık miktarının da düşük oldu-
ğunu düşünürsek söz konusu bu 
durum balıkçıları oldukça mağdur 
etmektedir.

Küresel iklim değişikliği teh-
didini denizler özelinde değer-
lendirdiğimizde;
n Okyanusların fiziksel özellik-
leri üzerine potansiyel etkileri: 
Su sıcaklığının artması ile birlikte 
deniz seviyelerinde, akıntı sistem-
lerinde, tuzluluk ve ph seviyelerin-
de değişim beklenmektedir. Özel-
likle okyanusların asitliği artmak-
ta, tüm deniz canlılarının yaşam 
varlığı için gerekli olan kalsiyum 
gibi minerallerin azalmasına yol 
açmakta ve bu durum tüm deniz 
canlı yaşamı tehdit etmektedir. 
Karides, ıstakoz, yengeç gibi tür-
ler kabuk değiştirerek büyümesini 
gerçekleştirir. Yeni kabuk oluşumu 
için kalsiyuma ihtiyaç vardır. Kal-
siyum deniz canlı yaşamı için çok 
önemli bir mineraldir.

Su sıcaklığının artması, kutup-
lardaki buzulların erimesiyle 
su seviyelerinin yükselmesi söz 
konusudur. Geçen yüzyılda su 
seviyeleri 10-20 cm yükselmişken 
bu yüzyılda 50-60 cm yükselmesi 
beklenmektedir. Bu durum deniz 
kıyısı ülkeleri ve ada ülkelerini 
olumsuz etkileyecektir. Deniz-
lerin en verimli kıyısal alanları 
kaybolacak, biyoçeşitlilik ve canlı 
verimliliği olumsuz etkilenecek-
tir. Küresel ısınma sadece deniz 

yaşamını direkt olarak etkileme-
yecek, habitat kayıplarına da yol 
açacaktır. Su sıcaklığının artması 
mercan ve deniz çayırlarını da 
olumsuz etkilemektedir. Pasifik ve 
Hint Okyanusu’nda kitlesel mer-
can ölümleri görülmüştür. Mer-
canların ölümleri biyoçeşitliliğin 
azalmasına yol açtığı gibi karbon-
dioksitin denizler tarafından emi-
limini de azaltacaktır.
n Deniz balıkları üzerine potan-
siyel etkileri: Göç yolları ve üre-
me modellerinde değişim ile besin 
zincirinde olumsuz etkiler yaşan-
maktadır.

Balıkların göç yolları ile birlik-
te balıkçılık faaliyetleri de değişim 
göstermektedir. Örneğin; Karade-
niz hamsisi sonbahar aylarında 
su sıcaklığının azalmasıyla birlik-
te Türkiye sularına göç etmekte ve 
en verimli avcılık Türk sularında 
yapılmakta iken son yıllarda hamsi 

göçü Gürcistan’a doğru kaymıştır. 
Bundan dolayı Türk gırgır balıkçıla-
rı, balıkçılık faaliyetlerini Gürcistan 
sularında özel izinlerle yapmaktadır.  

İklim değişikliğinden su ürünle-
ri yetiştiricilik sektörü de olumsuz 
etkilenecektir. Su sıcaklıklarının 
artmasıyla birlikte yüksek sıcak-
lıkta yaşayan bakteriler çoğalacak 
ve bunların hastalık oluşturma 
kapasiteleri de artacaktır. Kafes-
lerdeki balıklarda toplu ölümler 
görülebilir.

Marmara Denizi’nde bu sene 
yaşanan müsilaj olayı da iklim 
değişikliğinin ve deniz kirliliğinin 
etkisiyle oluşmuştur. Su sıcaklığı-
nın artması denizin durağan hâle 
gelmesi, denizde artan azot ve 
fosfor miktarları fitoplanktonlar 
için stresli bir ortam yaratmıştır.

Deniz kirliliğin önlenmesi, azot 
ve fosfor yükünün azaltılması, atık 
suların derin deşarj altında denize 

bırakılmaması oldukça önemlidir. 
Deniz ekosistemine müdahale edil-
medikçe insan etkisini azalttığımız 
sürece sistem kendi kendini yenile-
yecektir. Karbon ayak izimizi müm-
kün olduğunca azaltmamız gerekir.

Balıkçılık ve su ürünleri yetişti-
ricilik sektöründen sorumlu Tarım 
ve Orman Bakanlığı, ekosistem 
temelli balıkçılık yönetim planı 
mutlaka uygulanmalıdır. Değişen 
ekosistemi izleyerek, balıkçıla-
rın sosyo-ekonomik durumlarını 
da dikkate alarak yeni planların 
yapılması gerekir. 

'Kafeslerdeki balıklarda toplu ölümler görülebilir'
Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 
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Sera gazı emisyonlarında hız-
lı ve büyük oranda azalma 
gerçekleşmezse, 2050 yılına 
kadar küresel ısınmanın 1,5oC, 
hatta 2,0oC ile sınırlandırma-
sı imkânsız olacaktır. İklim 
değişikliği, dünyanın ortalama 
sıcaklığındaki değişime bağlı 
olarak hava olaylarının belir-
li bir dönemdeki davranışının 
değişimi ve bunun sonucun-
da meydana gelen olayların ve 
etkisinin toplamı olarak tanım-
lanabilir. Dünyamız milyonlar-
ca yıl içinde şimdikinden daha 
sıcak ve daha soğuk dönem-
ler geçirmiştir. Sıcaklıktaki bu 
değişimler milyon yıllara kar-
şılık geldiğinden, bu sıcak ve 
soğuk büyük salınım dönemle-
ri içinde binlerce yılla ifade edi-
len küçük salınımlar da olmuş-
tur. Bu nedenle günümüzde 
50-100 yıllık kısa ısınma tren-
dini bunlarla karıştırmamamız 
gerekir. Günümüzde gerçekle-
şen bu son ısınma trendi doğal 
olmayan süreçlerle, yani insan-
lar tarafından inanılmaz dere-
cede desteklenmiştir. Nüfus 
artışı ve buna bağlı sanayileş-
me ile birlikte fosil yakıtların 
kullanılması bu süreci önemli 
derecede hızlandırmış ve baş-
ta CO2 olmak üzere atmosfere 
bu şekilde birçok zararlı gaz 
bırakılmaktadır. Atmosferde 
sera gazı olarak bilinen CO2, 
su buharı, metan, ozon, azot 
oksitler ve kloroflorokarbon-
lar  dünyamızın sıcaklığının 
dengede kalmasını sağlarlar. 
Isının yeryüzünden uzun dal-
ga boylu radyasyonla uzaya 
kaçmasını engellerler. Bu doğal 
olaya “Sera Etkisi” denir. Ancak, 

“Greenhouse Gases” (GHG) ola-
rak adlandırılan bu gazlar nor-
malden daha fazla atmosfe-
re bırakılırsa, uzaya kaçması 
gereken ısının atmosferde kal-
masını ve dünyamızın normal-
den fazla ısınmasına neden 
olmaktadır. Bu da günümüzde 
yaşadığımız kuraklık, su azlığı, 
yangınlar, yıkıcı fırtınalar, eri-
yen kutup buzulları gibi sonuç-
larla karşı karşıya kalmamıza 
neden olmaktadır.

İklim değişikliğine neden 
olan emisyonlar dünyanın her 
yerinden kaynaklanmakta ve 
aynı oranda tüm dünyayı etki-
lemektedir. Diğer bir deyişle, 
ülkelerin ürettiği emisyonlar 
dünyamızın atmosferinde sınır 
tanımadan bir yerden bir yere 
taşınmakta ve üretildiği yerin 
dışında küresel ölçekte iklim 
değişimine katkıda bulunmak-
tadır. Her ülke atmosfere farklı 
oranda emisyon bırakmaktadır. 
En az emisyon yayan 100 ülke, 

toplam emisyonların yüzde 
3'ünü oluştururken, en büyük 
emisyon üretimine sahip 10 
ülke yüzde 68 emisyon oluş-
turmaktadır. Bu yönden bakıl-
dığında ülkelere büyük sorum-
luluklar düşmektedir.

‘Limanlara yeni yatırımlar 
gerekecek’
İklim değişikliği, denizyolu 

taşımacılığına ve küresel inter-
modal taşımacılık ağlarının 
direncine yönelik ciddi riskler 
oluşturmaktadır. Özellikle aşı-
rı meteorolojik hava olayları 
denizyolu taşımacılığı operas-
yonlarında önemli aksamalara 
yol açma potansiyeline sahip-
tir. İskelelere, rıhtıma, terminal 
binalarına, gemilere ve kargoya 
doğrudan zarar verebilir. Özel-
likle limanlar, kasırgalar ve 
tropikal fırtınalar gibi afetle-
re karşı oldukça savunmasız-
dır. 2018 yılının Eylül ayında 
Güney Çin’i vuran Mangkhut 
tayfunu Shenzhen Limanı’nı 
ve Hong Kong Limanı'nın üç 
gün boyunca kapanmasına 
neden olmuştur. Bu limanlar 
dünyanın en büyük konteyner 
limanları içinde ilk sıralarda 
olduklarından, küresel tedarik 
zincirinin gecikmesine sebep 
olmuşlar ve önemli ekonomik 
kayıplar meydana gelmiştir.

İklim değişikliği denizcilik 
sektörünün tüm alanlarına 
doğrudan veya dolaylı olarak 
etki edecektir. Bunlardan bazı-
larını şu şekilde sıralayabiliriz;

Yüksek hızda esen rüzgârlar, 
dalgalar, aşırı yağışlar geminin 
yanaşma manevra ve yükleme 
boşaltma ve vinç operasyonları-
nı olumsuz etkileyecek ve gemi 
servis hizmet süreleri artacak, 

Açık denizlerde uzun süreli 
ağır hava koşulları kaza ris-
kinin artmasına, seyir sürele-
rinin uzamasına, dolayısıyla 
yükün gecikmesine, yakıt tüke-
timinde artışa,  dolaylı ek mali-
yetlere neden olacak,

Limanlarda; hâkim rüzgâr, 
dalga ve akıntı yönleri deği-
şecek ve yeni yatırımlar gere-
kecek,

Ortalama deniz seviyesi-
nin yükselmesi, limanlarda ve 
diğer kıyı ulaşım altyapılarında 
kalıcı veya tekrarlayan deniz 
taşkınlarına neden olacak, 
kıyısal dip taşınımı ve buna 
bağlı deniz dibi tarama ihtiyacı 
artacaktır.

Kuraklık nedeniyle nehirle-
rin seviyesinin düşmesi nede-
niyle, yanaşma yeri ve nehir 
gemilerinin yeniden dizayn 
edilmesi gerekecektir.

Küresel iklim değişikliğinin 

denizyolu taşımacılığı üzerin-
deki dolaylı etkilerinden biri de, 
tarımsal ürünlerin üretildikleri 
bölgelerin değişmesine bağlı 
olarak, gemilerin ticari rotala-
rının değişmesidir.  Özellikle 
tahıl ürünlerinin üretimi son 
yıllarda küresel sıcaklık artı-
şı nedeniyle kuzey ülkelerinde 
önemli bir artış göstermiştir. 
Bu da toplam gemi sayısının 
yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan 
kuru dökme yük gemilerinin 
sefer bölgelerine yeni rotaların 
dâhil edilmesini gerektirecektir. 
Ayrıca, iklim değişikliği nede-
niyle nüfus yoğunluğu ve dağı-
lımında olabilecek değişiklikler 
uluslararası ticarette kapasite, 
üretim ve tüketim noktalarının 
değişmesine neden olacaktır. 
Bunların dışında küresel sıcak-
lıklarının artmasına bağlı ola-
rak, 2050 yılından sonra Arktik 
Okyanusu’nda deniz buzunun 
daha kuzey enlemlerine çeki-
leceği ve kuzey deniz rotası-
nın (Northern Sea Route-NSR) 
denizyolu taşımacılığına daha 
elverişli hâle geleceği tahmin 
edilmektedir[1]. Özellikle yaz 
aylarında deniz buzlarının 
erimesi ve çekilmesi sonucu 
Arktik Okyanusu (NSR) rotası 
üzerinden yapılan denizyolu 
taşımacılığının, Süveyş Kanalı 
üzerinden yapılan geleneksel 
rotaya kıyasla Asya'dan (Yoko-

hama) Avrupa'ya (Rotterdam) 
seyir mesafesini yaklaşık yüz-
de 40, seyir süresini 48 günden 
35 güne kadar düşürebileceği 
öngörülmektedir (Şekil1).

Sera gazı emisyonları 
yükselmeye devam edecek
Sera gazı emisyonları son üç 

milyon yılın en yüksek seviyele-
rindedir ve hâlen de yükselme-
ye devam etmektedir. Dünyamız 
1800’lü yıllara oranla yaklaşık 
1.2oC daha sıcaktır. Karbondi-
oksit emisyonları günümüzdeki 
oranda artmaya devam ederse, 
yüzyılın sonuna kadar sıcaklık 
3oC ila 5oC arasında artacağı bek-
lenmektedir. Devletlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (Intergovern-
mental Panel on Climate Change 

–IPCC)’nin 6’ncı raporuna göre; 
sıcak hava dalgaları, yoğun yağış-
lar, kuraklık ve tropikal fırtınalar 
gibi aşırı hava olaylarının meyda-
na gelmesinde insan faktörünün 
etkisi bir kez daha vurgulanmış-
tır. IPCC’nin beşinci raporunda-
ki sıcaklık artışı tahminlerine, 9 
Ağustos 2021’de yayınlanan son 
raporunda ortalama 0.1 oC daha 
eklenmiştir3. 

Küresel iklim değişikliğinin 
bu kadar hızlı ilerlemesinin 
nedenlerinden biri de, meyda-
na gelen olayların sonuçlarının 
diğer olayların gerçekleşmesine 
olumsuz katkıda bulunmasıdır. 

Örneğin; kutup bölgelerinde-
ki buzulların erimesi okyanus 
suyunun sıcaklığını düşürerek 
ve buna bağlı akıntılar mey-
dana gelerek aşağı enlemlerin 
havasının değiştirmesine neden 
olmaktadır. Ayrıca, güneş ışın-
larını yansıtma özelliğine sahip 
ve dünyanın albedosunu denge-
leyen buzulların erimesi, gelen 
enerjinin yansıtılmadan absorbe 
edilmesine imkân verecektir. Bu 
da dolaylı olarak küresel ısınma-
ya katkıda bulunmaktadır. Tüm 
bu olaylar birbirine bağlı zincir-
leme olarak biri diğerini tetik-
leyen unsurlardır. Bunlar sıcak-
lığın son 50-100 yıl içerisinde 
logaritmik bir artış göstermesi-
nin en önemli nedenlerindendir.

İklim değişikliğinin ileriye 
dönük sonuçlarından biri de 
kuraklığa bağlı tarımsal alanla-
rın azalması ve su eksikliği nede-
niyle yakın gelecekte insanların 
daha verimli alanlara göç edecek 

'Kuru dökme yük gemilerine yeni rotalar eklenecek'
Doç. Dr. Gökhan Kara / Meteoroloji Mühendisi, İstanbul Üniversitesi-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 

Şekil 1. Kuzey Denizi Rotası ve mevcut kullanılan rota2.
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olması ve “iklim mültecilerinin” 
sayısı artmasıdır. İklim değişik-
liğinin sonuçlarını meteorolojik 
olaylar açısından değerlendi-
recek olursak; ekvatora yakın 
enlemlerde meydana gelen tro-
pikal fırtınaların sayısı ve şid-
deti daha da artacak, deniz ve 
okyanusların sıcaklığının değiş-
mesine bağlı olarak daha yüksek 
enlemlerde de bu tür yıkıcı fır-
tınalar oluşmaya başlayacaktır. 
Bazı yerlerde kuraklık artarken, 
buna bağlı orman yangınları 
artacak, tarımsal ürünlerin üre-
timleri düşecek, su kaynakları 
azalacak, toprak ve su kaynaklı 
birçok hastalık ortaya çıkacaktır. 
Bazı bölgelerde aşırı yağışlara 
bağlı seller, toprak erozyonu olu-
şacaktır.  Hatta son zamanlarda 
ülkemizde de şahit olduğumuz 
gibi hortumların, aşırı yağışların, 
kuraklığın, orman yangınları vb. 
doğal afetlerin şiddeti ve görül-
me sıklığı artmıştır. Bundan son-
ra ülkemiz de alışık olmadığımız 
bu olaylar ile çok daha fazla 
karşı karşıya kalacaktır.

‘Her ülke acil eylem planı 
oluşturmalı ve uygulamalı’
1992 yılında Birleşmiş Mil-

letler İklim Değişikliği Çerçe-
ve Sözleşmesi’nin imzalan-
masından bu yana enerji ve 
endüstriden kaynaklanan CO2 
emisyonları yüzde 60 oranında 
artmıştır. Maalesef gerçek çok 
önceden anlaşılmasına rağ-
men, artan nüfus ile birlikte 
ülkeler insanlarının ekonomik 
ve sosyal refahları için atmos-
feri, denizleri ve karaları kirlet-
meye devam etmişlerdir.

2050 yılına kadar sıfır emisyon 
taahhüdünde bulunan ülke sayısı 
gittikçe artmaktadır. Ancak ülkeler 
bu hedeflerine ulaşsa bile dünya-
nın küresel ısınma artışını 1,5oC’ye 
kadar sınırlayabilmektedir. Bu şu 
anlama gelmektedir. İklim değişik-
liğini önlemeye yönelik tüm önlem-
leri şimdi uygulamaya başlasak 
bile,  1,5oC ısınmanın altına inme-
miz mümkün görülmemektedir. Bu 
yönde öncelikle; 

Her ülke acil iklim eylem 
planları üzerinde çalışma-
lı veya bir an önce planlarını 
uygulamaya geçirmesi, 

Ülkelerin tamamının özel-
likle en büyük emisyona sahip 
olan bazı ülkelerin uluslararası 
sözleşmelere taraf olması,

2030 yılına kadar karbon-
dioksit emisyonlarının yüzde 
50 azaltılması ve bunun için 
de 2030 yılına kadar fosil yakıt 
üretimini yılda yaklaşık yüzde 
6 oranında düşürülmesi4, 

Yine bu süre içerisinde 
yenilenebilir temiz enerji tek-
nolojilerinin araçlarda, enerji 
verimliliği sağlayan binalarda, 
sanayide, limanlarda, gemiler-
de kullanımının büyük oranda 
yaygınlaştırılması,

Fosil yakıtlardan güneş ve rüz-
gâr gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarına hızlı bir geçiş yapılması, 

Net sıfır emisyon hedefi için 
kömür, petrol ve gaz kullanı-
mında büyük düşüşler ger-
çekleştirmemiz gerekmektedir. 
Bunun için, 2035 yılına kadar 
içten yanmalı motorlu binek 
otomobil satışlarının durdu-
rulması ve 2040 yılına kadar 
tüm kömür ve petrol santral-

lerinin aşamalı olarak devre 
dışı bırakılması gibi yani fosil 
yakıtlardan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçiş yapılması,

En önemlisi bu sürecin bir 
an önce uygulanmaya başlan-
ması gerekmektedir.
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Özellikle deniz canlılarının 
yaşam döngüsünde sıcaklık çok 
önemli bir parametredir. Bu bir 
sinyaldir aslında. Ne zaman 
üreyeceklerine ya da ne zaman 
göç edeceklerine sıcaklık karar 
verir. İlk parametre sıcaklıkta-
ki değişimlerdir. Deniz canlıları 
sıcaklık değişimlerini algılar ve 
buna göre hayatlarındaki deği-
şimleri ve geçişleri gerçekleşti-
rirler. Dolayısıyla sıcaklıktaki bu 
değişimler başta üremeyle ilgili 
olan değişimleri oldukça etkiler. 
Balıklarda yumurtlama zamanı 
çoğunlukla ilkbaharda gerçek-
leşir. Üremenin başlangıç sinya-
lidir, yumurta geçişleri sağlanır. 
İlkbaharların erkene gelmesi 
bunun zamanını değiştirecektir. 
Bahar aylarının 3 ay sürmesi 
beklenirken bu süre oldukça 
kısalmış durumda. Dolayısıyla 
daha erken bir üreme periyo-
duna girilmesine sebep olabilir. 
Bu da üreme aralıklarını kısalta-
caktır. Sonuçta da bu balıkların 
popülasyonları etkilenecektir. 

Mercanların üreme periyod-
larında yaz aylarında bir dura-
ğanlık olur. Haziran civarında 
üremesini gerçekleştiren hay-
van durağan bir devreye girer. 
Bu durum sıcaklıklar sürdüğü 
sürece devam eder. Daha sonra 
sonbaharın gelmesiyle birlikte 
tekrar yumurta gelişimi başlar. 
Kış ayları boyunca beslenir, o 
yumurtalar büyür, ilkbahar-
da özellikle pikaplanktonların 
büyümesiyle birlikte hız kaza-
nır. Tam olgunlaşma dönemine 
girer, yumurtalar iyice olgunla-
şır ve yazın tekrar o yumurtaları 
atıp dinlenme evresine geçer. Bu 
şekilde bir yaşam döngüsü var. 
Yazın uzaması ve sonbaharda 
havaların bir türlü soğumaması 
durumunu biz de günlük haya-
tımızda yaşayarak tecrübe edi-
yoruz. Yaz uzun bir süre devam 
ediyor ve sonra birden pat diye 
kış geliyor gibi hissediyoruz. 
Bu aynı şekilde deniz canlıları 
için de kafa karıştırıcı oluyor. 
Hayvanlar yaz dinlenmesinden 
ne zaman çıkacağını şaşırabilir. 
Bazı türler üreme sürecine bir 
türlü giremeyebilir. Göç eden 
balıkların göç düzenleri ciddi 
anlamda etkilenebilir. 

Sıcaklık, akıntıları da oldukça 
etkiliyor. Bu sene Atlantik’teki 
akıntıların çok büyük bir oranda 
hız kaybettiği gözlemlendi. Son 
derece kaygı verici bir şey. Bu 
durumun bizim için çok ağır 
sonuçları olacak ve denizlerle 
içindeki canlıları da etkileye-
cek. Göçleri ve popülasyonları 
da etkileyecektir. 

Yapılacak fazla bir şey yok. 
İnsanların endüstriyel çağa 

geçmesiyle başlayan bu karbon 
salınımı süreciyle ilgili olarak 
1920’lerde, 30’larda yazılmış 
makaleler var. Karbondiok-
sit salınımlarının ciddi sonuç-
ları olabileceği o zamanlar da 
değerlendirilmiş. Ayrıca, 70’ler-
de insanların iklimi değiştirdi-
ği kanıtlandı ancak kimse bu 
durumu ciddiye alıp harekete 
geçmek istemedi. 2020’lere gel-
dik ve bu durumun etkisini gün-
lük hayatımızda oldukça şid-
detli bir biçimde hissetmemize 
rağmen gerekli önlemleri hâlâ 
almıyoruz. Bu durum oturmuş 
bir sistem halini almış vaziyette 
ve birden ortadan kaldıramayız 
ancak bir yerden de başlama-
mız gerekiyor. Bilim insanları-
nın tavsiyeleri dikkate alınmalı. 
Karar vericiler üzerinde gerekir-
se toplum baskısı oluşturulmalı. 

Mercanlar üzerinde ilk toplu 
ölümler 90’larda gözlemlendi. İlk 

büyük toplu ölüm 1999 yılında ger-
çekleşti. Özellikle Batı Akdeniz’de. 
Çünkü orası daha hızlı ısınıyor. 
Mercanlar ve süngerler dediğimiz, 
renkli alglerin arasında yaşayan 
bir katman var. Posidonia’dan 
sonraki en önemli ikinci habitat-
tır. Çok zengindir. Koralijen denir. 
Koralijenlerin ana unsuru renga-
renk yosunlardır. Örtü şeklinde bir 
kabuk gibi yapısı bulunan bu can-
lıların arasında da mercanlar ve 
süngerler olmak üzere birçok canlı 
yaşar. Çok önemli bir habitattır. 

Bu habitat bizim sularımız-
da daha derinlerde bulunuyor. 
Şu an için toplu ölüm vakaları 
yaşanmadı ancak önümüzdeki 
süreçte daha dikkatli inceleye-
ceğiz. Çünkü başlayabilir. Batı 
Akdeniz daha hızlı ısındığı ve 
daha sığ olduğu için orada çok-
tan başladı. Ağustos ayında ve 
yaz sonunda da devam eden 24 
derece üstü sıcaklar bu canlılar 

için ölümcül düzeyde. Dokuları 
bozulmaya başlıyor ve bütün 
canlı doku yok oluyor. Her sene 
giderek artan ölümler görülüyor.  

Akdeniz dünyada en hızlı ısı-
nan deniz. Biz çoktan sınırlara 
dayandık. Okyanuslar sıcaklık 
olarak Akdeniz’in gerisinden 
geliyor. Bulunduğumuz bölge 
iklim değişikliği açısından bir 
laboratuvar niteliğinde. Çünkü 
çok daha hızlı yanıt veriyor ve 
etkilerini de daha çabuk görüyo-
ruz. Ben Marmara’daki müsilaj 
sorununda iklim değişikliğinin 
doğrudan etkili olduğunu düşü-
nüyorum. Evet, kirlilik oldukça 
önemli bir etken ancak Mar-
mara’nın 1980’lerden beri kirli-
lik toleransına doyduğuna dair 
veriler mevcut. 

Çözüm olarak iklim deği-
şikliğini doğrudan durduralım 
demiyorum, çünkü tek seferde 
durdurabileceğiniz bir şey değil. 

Öncelikle kirliliği ortadan kal-
dırmalıyız. Özellikle ileride bir 
iklim değişikliği yaşansa da geç-
tiğimiz dönemdeki gibi bir müsi-
laj problemiyle karşılaşmayız.

Mercanları koruyabilmek için 
önce denizlerimizi temiz tutma-
lıyız. Balıkçılığı sınırlamalıyız. 
Kontrollü balıkçılık yapılmalı ve 
mercan yatıklarında balıkçılık 
yapılmamalıdır. Bu bölgelerin 
koruma altına alınması gere-
kir.  Mercanlar birçok balık için 
barınma alanı oluşturuyor. Bu 
habitatlar gidince balık popü-
lasyonu da etkilenecektir.

'İklim değişikliği müsilajda kirlilikten daha etkili'
Doç. Dr. Nur Eda Topçu / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 
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İklim değişikliklerinin arkasın-
da yatan sadece ve sadece tek 
bir neden vardır: Küresel ısın-
ma. Küresel ısınmada bir tek 
etken, baskın rol oynamakta-
dır: Karbon elementi. Sıcakkanlı 
memeliler kendi metabolizma 
hızlarına bağlı olarak vücutları-
na aldıkları besinleri sindirirken, 
bir kimyasal reaksiyonla gliko-
zu (C6H12O6) su (H20) ve kar-
bondioksite (CO2) parçalama-
ya çalışırlar. Dünyada en fazla 
karbondioksitin deniz yüzeyin-
de olduğu ve deniz canlıların-
dan üretildiği yönünde bilimsel 
araştırmalar var. Karbondiok-
sitin karbon ve oksijen mole-
küllerine dönüştürülmesini ise 
ancak ve sadece bitkiler yapabi-
liyor. Günlük üretilen karbondi-
oksit miktarını oksijene dönüş-
türmeye yetecek kadar yeşilliğe, 
bitkiye, ağaca yani ormanlara 
ihtiyacımız var. Terazinin bir 
kefesi dengeyi bozacak şekilde 
ağır bastığında sorun başlıyor 
ve biz bunu küresel ısınma ola-
rak tarif ediyoruz. Karbondiok-
sit tek başına küresel ısınmaya 
nasıl neden oluyor diye bir soru 
akla gelebilir. Gerek karbondi-
oksit ve gerekse su buharı sera 
gazı olarak nitelendirilmektedir. 
Karbondioksitin özgül hacmi su 
buharı ve oksijene göre daha 
fazladır. Sıcaklık veya basınç 
değişimleri özgül hacim değer-
lerini de değiştirir. Çıplak göz-
le görmediğiniz karbondioksit 
yeryüzünde veya kara yüzey-
lerinde bir tür alçak bulut gibi 
tabaka oluşturur. Güneş ışınla-
rı sözünü ettiğimiz tabakadan 
dik açıyla geçip yeryüzüne ula-
şır ve burada kırılıp yansıya-
rak tekrar sera gazı bulutuna 
yani karbondioksit tabakasına 
döner ancak bu defa tabakadan 
geçip atmosfer dışına çıkabil-
mesi ışının kırılma açısı nede-
niyle pek mümkün olmaz. Bu 
nedenle yeryüzü ile sera gazı 
tabakası arasında yoğun bir ışın 
demeti ve ısı artışı olur. Sera 
gazı tabakasının bir tür şem-
siye gibi kapladığı yüzey alanı 
ne kadar fazla olursa, küresel 
ısınma da o kadar artmakta-
dır. Doğa bir şekilde kendisini 
korumaktadır ama doğadaki 
dengeyi bozan insanoğludur. 
Günümüzde gerek dünya nüfu-
sundaki hızlı artış, gerek sanayi 
kuruluşlarının karbon ayak izi-
ne neden olan üretim yöntem-
leri atmosferdeki karbondioksit 
miktarını her geçen gün artır-
maktadır. Üstelik karbondioksiti 
oksijen ve karbon molekülüne 
dönüştürebilecek ormanlarımız 
azalmaktadır. Ormanlar azal-
masın diye ikame enerji olarak 

yer altından kömür çıkarılma-
ya başlanmasına rağmen hâlen 
ağaç kömürü üretim sevdamı-
zın devam etmesi ise ironik-
tir. Üzerinde yaşadığımız ancak 
kendi evimiz gibi bakmayı ve 
korumayı henüz geniş kitlelerce 
bir türlü öğrenemediğimiz dün-
yamız küresel ısınma tehdidi 
altındadır. Üstelik bu tehdit yeni 
olmayıp uzun yıllar öncesine 
dayanmaktadır. Bilim insanla-
rı tarafından araştırma, ince-
leme ve ölçümler sonucunda 
küresel ısınmanın varlığı somut 
olarak akademik ortamlarda ve 
eş zamanlı olarak yazılı/görsel 
medyada yer almıştır. Ne var 
ki küresel ısınma konusunda 
bilim insanlarının görüşlerine 
tüm dünya kamuoyu yerine, 
başlangıç aşamasında sade-
ce gelişmiş ülkeler ve özellikle 
Arktik daireye yakın ülke halk-
ları duyarlı davranmıştır. Dün-
ya nüfusunun büyük çoğunlu-
ğunun gelişmiş ülke vatandaşı 
olmadığı da yadsınamayacak 
bir başka gerçektir. Küresel ısın-
ma tehdidini algılayan insanlar 
yazılı ve görsel yayın organla-
rının da yardımıyla önemli bir 
kamuoyu oluşturup, kendi ülke-
lerindeki yönetimleri küresel 
ısınma konusunda daha etkin 
önlemler almaya zorlayabilmiş-
tir. Bunun en somut göstergesi 
olarak günümüzde dizel yakıt 
yakan araçların kullanımı-
na sınırlama getirilmesi veya 
yasaklanarak yerlerine elek-
trikli araçların kullanılmasının 
öngörülmesidir. Bunu sağlamak 
için duyarlı ülkeler önemli vergi 
indirimleri ve teşviklerin yanı 
sıra yasal mevzuatlarında da 
gereken değişiklikleri yapmış-
lardır. Doğayı tehdit eder ve 
ona savaş açarsanız, doğanın 
yaşı insanoğlunun var olduğu 
süreden kat be kat uzundur ve 
daha dünkü çocuk bile diyeme-
yeceğimiz insanoğlu kaynaklı 
her türlü tehdit doğa tarafından 
yok edilir. Dünyadaki yaşamın 
sürdürülebilirliği küresel ısın-
manın önüne geçerek sağlana-
bilir. Başlangıçta ozon tabakası 
delikleri gündemdeydi. Klorof-
lorokarbon içerikli gazların salı-
nımı engellenerek ozon tabaka-
sı deliği küçültülmeye çalışıldı. 
Yani hastanın ilacı verildi ama 
neden hastalandığı pek önem-
senmedi. 1980’lerin ortalarına 
geldiğimizde yani orta-yakın 
geçmişte NOx olarak bilinen 
azotoksit emisyonlarının egzoz 
gazı içerisindeki oranının azal-
tılması gerektiği gündem oldu. 
Çözüm için taşıt yakıtlarındaki 
kükürt içeriği azaltıldı. Bu saye-
de 700 ppm’nin çok üzerinde 

gerçekleşen azotoksit salınımı 
düşürülebildi. Eskiden 1 ton 
yakıtta 350 gram kükürt içe-
riğine izin verilirken bu değer 
önce 150 grama, sonra 50 gra-
ma ve nihayetinde kükürtsüz 
olarak nitelendirebileceğimiz 
şekilde 10 grama kadar düşü-
rüldü. Deniz taşıtları kaynaklı 
kükürt salınımının tamamen 
yasaklandığı ticaret bölgeleri 
mevcuttur. Gemi donatanları 
ve işletmeciler ticari faaliyet-
lerini sürdürmek amacıyla çok 
yakın bir geçmişte yani 1 Ocak 
2020 tarihinde fiilen yüzleştik-
leri bu yasak engelini aşabil-
mek için gemilerine scrubber 
adı verilen egzoz yıkama/süpür-
me sistemlerini gemilerine 6-8 
milyon dolar arasında değişen 
bedel karşılığında monte ettir-
diler. Peki, küresel ısınma önlen-
di mi? Cevabımız tek ve nettir: 
Hayır. Peki, ne yapılmalı? Yakın 
gelecekte ne olacak? Bu gibi 
soruların yanıtları MarineDeal 
News’te geçmişte de ayrıntıla-
rıyla ele alınmıştı. 

‘Önümüzde 14 yılımız var’
Dünya Denizcilik Örgütü IMO 
kükürt salınımının kısıtlan-
ması yetersiz kalınca bu defa 
egzoz gazında karbon salınımı-
nın kısıtlanmasına karar verdi. 
İyi ama dünyanın önde gelen 
gelişmiş sanayi ülkeleri ihtiyaç 
duydukları enerjinin büyük 
kısmını halen fosil yakıtlardan 
yani petrolden ve kaya gazı 
denilen doğalgazdan sağlıyor ve 
bu yakıtların tamamında kar-
bon var. Yani yakıldığında egzoz 
gazında CO, CO2 gaz formların-
da karbon salınımının oluşma-
ması mümkün değildir. Dünya 
Denizcilik Örgütü 2050 yılından 
itibaren uygulamaya koymayı 
kararlaştırdığı karbon salınımı-
nı yasaklama kararını gelişmiş 
ülke kamuoylarının baskısıyla 
erkene çekti. Karbon salını-
mında son tarih 2035 yılı oldu. 
Önümüzde 14 yılımız var. Acaba 
dünya ülkeleri bu yasaklamaya 
ne ölçüde hazır olacak ve yasa-
ğa ne kadar uyacak? Geçmişte 
acılara yol açan petrol savaşları 
bitecek mi? Petrol yerine amon-
yak yakan motorların kullanımı 
gerçekten sorunsuz ve verimli 
mi olacak? Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kapasitesini nasıl 
artırabileceğiz? Önümüzde dağ 
gibi kocaman soru yığınları 
var. Bu sorulara bilim insan-
ları gece-gündüz çalışmalarıy-
la cevap bulmaya çalışıyorlar 
ve çalışacaklardır da. Uzun bir 
giriş oldu belki ama konu kısa 
cevaplamayla geçiştirilemeye-
cek kadar önemli. 

‘Sorunlar yumağı kapımıza 
dayandı’
Küresel iklim değişikliğinin 

denizlerdeki yaşamı nasıl etki-
leyebileceği sorusuna verilecek 
cevap çoğu kimsenin hoşuna 
gitmeyebilir ve hatta ütopik de 
bulunabilir. Ama hoşa gitsin 
veya gitmesin küresel ısınma 
önlenemezse, denizlerde ve 
karada yaşam ölür. Su kaynak-
ları azalır, tarım alanları azalır. 
Kuraklık ve kıtlık ister istemez 
çatışmaları doğurur ve nihaye-
tinde nasıl ki geçmişte dinozor-
lar yok oldu, dünya üzerinde 
devasa artış gösteren nüfusuyla 
insanoğlu da bunun en büyük 
zararını görür. Zaten görüyor 
olduğunu da inkâr edemeyiz. 
Zamansız ve anormal doğa 
olaylarıyla artık hemen her gün 
karşılaşıyoruz. Kuzey yarımkü-
rede kışı yaşarken, yaz mevsi-
minin hüküm sürdüğü güney 
yarımküredeki yangınları tıpkı 
bir sinema filmi gibi seyredi-
yoruz. Bahar mevsimini kuzey 
yarımkürede kısa ve yağışsız 
geçirip yaz mevsimine hızlı 
geçiş yapıyoruz. Aşırı sıcaklar 
nedeniyle bir anda büyüyerek 
önlenemez hâle dönen orman 
yangınlarına şahit oluyoruz. 
Yazın en sıcak günlerinde ani 
bastıran şiddetli yağmurlara ve 
su baskınlarına şahit oluyoruz. 
Bu yaz başlangıcında özellik-
le Marmara Denizi’nde yoğun 
görülen müsilaj, bizlere küresel 
ısınmanın vardığı boyutu çarpı-
cı bir şekilde gösterdi. Küresel 
ısınma etkilerini geçmişte uzak-
tan izlediğimiz ve hep uzağımız-
da kalacak zannettiğimiz sorun-
lar yumağı kapımıza dayandı. 
Hem de öyle böyle değil. Keşke 
kapımızı çalmakla yetinseydi 
de uyanıp alabileceğimiz ölçüde 
önlem alabilseydik. Çıkan yan-
gınlar küresel ısınma nedeniyle 
kolayca büyüdü ve hektarlar-
ca ormanlarımızı küle çevirdi, 
sayısız canlıyı yok etti, bizi can 
evimizden vurdu, şiddetli yağ-
murlar ve sel ise evimizi barkı-
mızı başımıza geçirdi. Sonunda 
bizler de olayın büyüklüğünü ve 
dehşetini çarpıcı ve bir o kadar 
da acı şekilde yaşadık ve gördük. 
Peki, ama bitti mi? Keşke bu 
soruya verebileceğim olumlu bir 
cevap olsaydı. Küresel ısınma-
nın önüne geçmenin yolu tüm 
insanların bilinçlenerek olayın 
öneminin farkına varmasın-
da yatıyor. Bunun için yazılı ve 
görsel tüm medya organlarına 
büyük görev düşüyor. Ticari kay-
gıları bir tarafa bırakıp, gündem-
lerinde sürekli küresel ısınmayı 
işlemeleri gerekiyor. İnsanların 
düşüncelerini etkilemenin diğer 

bir yolu da inanç sistemleri üze-
rinden onları ikna edebilmek-
tir. Bu konuda din adamlarına 
da büyük görev düşüyor. Bilime 
saygı duyan ve öngören birey 
olarak çağrılarımız yetersiz kal-
dığı için küresel ısınma felake-
tinin önüne geçebilmek adına 
din adamlarının da bunu görev 
bilmesi ve hiç gecikmeksizin 
insanlara uyarı ve çağrı yapma-
sı gerekiyor. Küresel ısınmaya 
hâlen inanmayan veya algıla-
yamayan insanlar olursa onla-
ra da “cehenneme hoş geldiniz” 
demekten başka çare yok gibi. 

‘Müsilaj küresel ısınmanın 
sonucudur’
Deniz suyundaki oksijen ora-

nı deniz ekosistemi sağlığı ve 
varlığı için en önemli gösterge-
dir. Müsilaj açısından önümüz-
deki fotoğrafa bakacak olur-
sak, müsilaj küresel ısınmanın 
nedeni değil sonucudur. Müsilaj 
denizde bulunan mukus (yapış-
kanımsı sümük) benzeri orga-
nik madde topluluğudur. Krem 
renkli, jelatinimsi bir yapıya 
sahip olup deniz yüzeyinde 
tabaka halinde görülür. Virüs 
ve bakteri üremesi için konaklık 
yapabileceği gibi tabaka kalınlığı 
artınca güneş ışınlarının geçişi-
ni engeller. Yapraklı deniz bitki-
lerinin yeşil gözükmesini sağla-
yan bir tür pigment olan klorofil, 
o bitkinin fotosentez yaparak 
karbondioksitteki oksijen mole-
külünü açığa çıkarmasını sağlar 
ve bunun için foton yani güneş 
ışını gereklidir. Dünyada foto-
sentez yaparak en fazla oksijen 
üreten canlı varlık planktonlar-
dır. Yani dünyamızın akciğer-
lerinin ormanlar olduğu kadar 
planktonlar olduğunu da unut-
mamalıyız. Tek hücreli bitkisel 
planktonlara fitoplankton adı 
verilir. Fitoplanktonlar karbon-
dioksit ile beslendiği için oksije-
nin az olduğu ışıklı ortamlarda 
hızla çoğalır ve oksijen üretme-
ye çalışır. Denizin farklı derinlik-
lerinde piko, nano ve mikro gibi 
ön takılar alan fitoplanktonlar 
vardır. Synechococcus ise deniz 
ortamında çok yaygın olan mavi 
renkli ve tek hücreli bir siya-

'Denizden yaşamını sağlayanların da yaşamını zorlaştıracaktır'
Prof. Dr. Osman Azmi Özsoysal / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
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nobakteri olup boyutu 0,8 ila 
1,5 µm arasında değişir ve tıpkı 
bitkiler gibi fotosentez yaparak 
besinini sağlar. Sorun nerede 
başlıyor diye soracak olursanız 
cevabın küresel ısınmada yattığı 
sonucuna ulaşırsınız. Kurak ve 
sıcak geçen günlerin ardından 
olası şiddetli yağışlar denizdeki 
fosfor dengesini değiştirir. Fosfo-
run az olduğu ortamlarda siya-
nobakteri bir tür polisakkarit 
yapılı ipliksi uzantılar oluşturur. 
Bu ipliksi yapılar fitoplankton-
larla birleşerek mikron boyut-
larında da olsa bir tür mikro-
organizma gibi polisakkarit 
yumaklara dönüşür. Plankton-
ların hareket kabiliyeti yoktur, 
sadece akıntıyla yer değiştire-
bilir. Dalganın veya akıntının 
olmadığı bölgelerde yığılma 
olur. Küresel ısınma yüzünden 
sıcaklık artınca deniz yüzeyinde 
daha fazla sıcaklık oluşur, besin 
zinciri bozulur, yüksek ısının 
erişemediği yerlerde yani deniz 
yüzeyinden daha aşağı kısım-
larda planktonlar için yaşam-
sal öneme sahip olan besinler 
bulunduğu için yüzeyde kalan 
fitoplanktonlar beslenemez 
ve ölür. Ölen fitoplanktonlar 
yüzeyde krem renkli, yapışka-
nımsı müsilaj adı verilen taba-
kayı oluşturur. Tabaka yüzeyde 
durduğu sürece alttaki deniz 
yaşamı için tehdit oluşturur, ışık 
geçmediği için bu defa diplerde 
bulunan planktonlar ile siyano-
bakteriler fotosentez yapamaz. 
Ölen tek hücreli deniz canlıları 
yüzeye çıkarak müsilaj tabaka-
sının daha da kalınlaşmasına 
neden olur. Planktonlar ölün-
ce denizde oksijen azalır ama 
bu defa ışık da olmadığı için 
o bölgede deniz yaşamı tama-
men ölür. Zaten MARPOL kural-
larında yıllar önce konulan bir 
kuralı denizcilik sektöründeki-
ler bilecektir. Soğutma amacıyla 
gemiye alınan deniz suyu tekrar 
denize basılırken 55oC sıcaklığı 
geçmemelidir. Bu kural denizde-
ki planktonların ölmemesi için-
dir. Tasarım yapan Gemi İnşaatı 
ve Gemi Makinaları Mühendis-

leri deniz suyunun geri atım 
sıcaklığını 45~50oC arasında 
tutmaya çalışırlar. Ana maki-
nalar, dizel jeneratörler veya 
diğer gemi yardımcı makinaları 
devingen makinalar oldukları 
için çalışırken ısı üretirler. Bu 
makinaların sabit parçaları tatlı 
su ile hareketli parçaları da yağ-
lama yağı ile soğutulur. Isınan 
tatlı su ve yağlama yağı ayrı ısı 
değiştiricilerde deniz suyu ile 
soğutulur. Düşür devirli dizel 
makinalar hariç deniz suyu 
makinalara doğrudan gönderil-
meyip borulu veya plakalı tip ısı 
değiştiricilere yollanır. Müsilaj, 
ihtiva ettiği yapışkanlık yüzün-
den soğutucuların iç yüzeylerini 
kaplayarak ısı geçişini zorlaştı-
rır ve istenilen ölçüde soğutma 
yapılamazsa ana ve yardımcı 
makinalar normal çalışma reji-
minden daha düşük kapasite-
lerde çalıştırılmak veya durdu-
rulmak zorunda kalınır. Gemi 
trafiğinin olduğu deniz yüzey-
lerinde fazlaca müsilaj taba-
kasının oluşması, bu müsilajın 

deniz suyu pompaları aracılığıy-
la gemi boru devrelerinin içine 
dolmasına yol açacaktır. Boru 
devresinin tamamen tıkanması 
geminin hizmet dışı kalması-
na neden olur. Deniz suyu alıcı 
devrelerin kısmi tıkanması ise 
makinaların hararet yapmasına, 
yüksek sıcaklıklarda çalışılama-
yacağı için geminin yol keserek 
hız azaltımına gitmesine yol 
açacaktır. Özetle, müsilaj deniz-
de yaşamı bitirdiği gibi denizden 
yaşamını sağlayanların da yaşa-
mını zorlaştıracaktır. 

‘Yelkenli gemiler modernize 
edilebilir’
Küresel ısınma dünya üze-

rindeki yaşamı tehdit etmek-
tedir. Bir BM örgütü olan IMO 
tarafından küresel ısınmaya 
karşı denizcilik sektörü için acil 
eylem planı oluşturulacaktır 
ve uyulması gereken kuralların 
denetimi son derece sıkılaştırı-
lacaktır. Muhtemelen 2035 ola-
rak belirlenen karbon ayak izi-
nin denizcilik sektöründe tama-

men yok edilmesi sınırı en az 
5 yıl daha öne çekilecektir. Son 
orman yangınlarından sonra bu 
sürenin daha da öne çekilmesi 
gerektiğini düşünüyorum ama 
mevcut altyapımızın dönüşü-
mü bu hıza yetişemeyecektir 
ve küresel ısınma önümüzdeki 
yıllarda etkisini çok daha fazla 
hissettirecektir. Belki de nostal-
jik takılıp eski yelkenli gemile-
rin daha çağdaş ve teknolojik 
örneklerini denizcilik sektörüne 
uygulamayı başaran bir öncü 
kurum/kuruluş olur. Kim bilir?

‘Akıntılarla enerji ihtiyacı 
karşılanabilir’
Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye bahse konu sözleşmeyi 
4990 sayılı Kanun ile uygun 
bularak 24 Mayıs 2004 yılında 
kararını BM’ye bildirmiş ve Söz-
leşmeye 189’uncu taraf ülke 
olarak katılmış ve sözleşmenin 
1 nolu ekinde emisyon azalt-
ma yükümlülüğü olan ülkeler 

listesinde yer almıştır. Sayısal-
laştırılmış emisyon hedefleri 
1997 yılında Kyoto Protokolü ile 
belirlenmiş olmasına rağmen 
Türkiye’nin protokol bağlamın-
da emisyon azaltım taahhü-
dü olmamıştır. Kyoto Proto-
kolü 2020 yılında sona ermiş, 
onun yerine Paris Anlaşması 
yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 
Paris Anlaşması sonrasında 
Sözleşme Sekretaryasına 30 
Eylül 2015 tarihinde ulusal kat-
kı niyet mektubunu sunmuş 
ve 2030 yılında egzoz gazında-
ki sera gazlarının miktarında 
yüzde 21 oranına kadar azalt-
ma yapacağını bildirmiştir. Bu 
konunun bir an önce TBMM’de 
ele alınarak gerekli her türlü 
yasal mevzuatın hazırlanarak 
yürürlüğe girmesi ve yürüt-
me eliyle uygulamasının taki-
bi elzemdir. Acil eylem planı 
çerçevesinde ülkemizin coğrafi 
yapısında hava akımı istatis-
tiki bilgilerinin derlenmesi ve 
rüzgâr enerjisi santrallerine 
hem teşvik primi hem de vergi 
indirimi uygulanarak destek-
lenmesi gereklidir. Bir diğer acil 
eylem uygulaması da güneş 
enerji panellerinin yer aldığı 
güneş çiftliklerinin kurulması-
dır. Bu yöntemler karasal enerji 
ihtiyacını karşılamaya yeterli 
olabilir. Bir başka acil eylem 
uygulaması olarak denizleri-
mizdeki veya nehirlerimizdeki 
akıntı hızından faydalanarak 
pervaneler yardımıyla ener-
ji ihtiyacının karşılanmasıdır. 
Bu konuda gelişmiş ülkelerin 
son derece başarılı uygulama-
ları vardır. Ancak gemilerde 
gerek rüzgâr ve gerekse güneş 
enerjisinden faydalanma oranı, 
ihtiyaç duyulan enerjinin en 
iyimser tahminle ancak yüz-
de 30’luk bir kısmını karşıla-
yabilir. Çünkü güverte üzerine 
yük alındığı için yenilenebilir 
enerji kaynaklarının yerleştiri-
lebileceği alanlar son derece 
sınırlıdır. Deniz taşımacılığında 
küresel ısınmaya karşı en iyi 
çare olarak şu anda amonyak 
yakan motorlar gözükmektedir.

DP World Yarımca, 63 saat 
içinde 4 vincin kullanıldığı bir 
operasyonda 9,617 TEU yük-
leme ve boşaltma ile tek bir 
gemide kendi konteyner elleç-
leme rekorunu kırdı.

400 metre uzunluğunda 
ve 19,462 TEU’luk yük taşıma 
kapasitesine sahip MSC INGY 
gemisinde rekor sayılabilecek 
düzeyde konteyner elleçlendi. 
Bu rakamla DP World Yarımca 
yıl içindeki gemi başına yaptığı 
hareketin tam 50 katına imza 
atmış oldu. 

DP World Yarmıca termina-
linin son yıllardaki önemli yatı-
rımların ardından artan kapa-
sitesi sayesinde rekor, 4 vincin 
saatte vinç başına 35 hareket 
hızında 140 hareketi tamamla-
masıyla mümkün oldu.

Limandaki hızlı operasyo-
nun, teknolojiye ve yeni nesil 
liman vinçlerine yapılan yatı-
rımla sağlandığını belirten DP 
World Yarımca CEO’su Kris 
Adams, “Bizim son iki yılda 
limanda kullanıma sundu-
ğumuz karadan denize ve 

denizden karaya yükleme ve 
boşaltma yapan vinçlerimiz 
sayesinde bu kadar büyük 
bir operasyonu bu kadar hızlı 
bir şekilde gerçekleştirebildik. 

Aynı zamanda yazılım ve nes-
nelerin interneti yatırımları-
mızla da otomasyon açısından 
en nitelikli liman operasyonu-
na sahibiz. Bu yatırımlarımız 

sayesinde Türkiye limanların-
da az görülen bir rekora imza 
attık. Bu başarıda tüm çalı-
şanlarımızın büyük bir emeği 
var,” dedi. 

Saatte 140 hareket 
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ABD Meclisi, İsrail’in kısa men-
zilli füze savunma sistemi Demir 
Kubbe stokunun yenilenmesi için 
1 milyar dolarlık destek sağlan-
masını ezici bir çoğunlukla kabul 
etti. Oylamada 420’ye 9 gibi kesin 
bir fark ortaya çıktı.

Oylamadan önce konuşma 

gerçekleştiren Meclis Başkanı 
Nancy Pelosi, 2016 yılında imza-
lanan ve yıllık 500 milyon dolar-
lık füze savunma fonu gerekti-
ren ABD-İsrail yardım anlaşma-
sı kapsamında gerekli desteği 
sürdüreceklerinin altını çizdi. 

Tahsis edilen fonun, bu desteği 

sürdürdüğünü ve güçlendirdiğini 
aktaran Pelosi, “Bu tasarının geçi-
şi, Kongre'de İsrail için iki taraflı 
ve iki meclisli bir temelde büyük 
birliği yansıtıyor. İsrail'e güven-
lik yardımı hayati önem taşıyor, 
çünkü İsrail güvenliği Amerika'nın 
güvenliği için bir zorunluluk,” dedi.

İngiliz Kraliyet donanması, inşa-
sına hâlen devam edilen Astute 
Sınıfı denizaltılarının yerini alacak 
yeni nesil denizaltılar için ilk giri-
şimini başlattı.

İngiliz havacılık, savunma ve 
silah şirketi olan BAE Sytstem ve 
Rolls-Royce ile tasarım sözleşme-
leri imzalayan donanma, onayla-
nan üç yıllık planlama çerçeve-
sinde BAE Sytstem’e 85 milyon 
sterlinlik bir bütçe sağlayacak. 

İmzalanan sözleşmeler hakkın-

da açıklamalarda bulunan Savun-
ma Bakanı Ben Wallace, “Kraliyet 
donanması, denizaltıları için yeni 
bir yolculuğa çıkıyor. Donanma-
mız için geliştirilecek yeni deni-
zaltılara İngiliz tasarımcılar ve 
mühendisler öncülük edecek,” 
dedi.

BAE Sytstem, Dalabilen Gemile-
rin Nükleer Değişimi (submersible 
ship nuclear replacement-SSNR) 
olarak bilinen yeni sınıfın tasa-
rımına ve inşasına odaklanırken, 

Rolls-Royce gemilerin reaktörleri-
nin geliştirilmesi ve üretimi üzeri-
ne çalışacak.

Belirlenen üç yıllık program 
dahilinde 250’si kuzeybatı’da 
100’ü Midlands’da olmak üzere 
toplam 350 tasarımcı, mühen-
dis ve tersane çalışanı Astute 
Sınıfı denizaltılar aktif hizmet-
lerini tamamladıklarında yerini 
alması planlanan Whitehall’la-
rın üzerinde tasarım ve konsept 
çalışmaları yürütecek.

ABD'den İsrail'in 
demir kubbesine 

1 milyar dolar

'3,5 milyon euro 
tasarruf sağladık'

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin iştiraki Şehir Hatları, 
tamamı yerli ve milli olanaklar-
la üretilecek 50 yeni nesil ‘Deniz 
Taksi’den 8’ini suya indirdi. 

24 Eylül’de tarihi Haliç 
Tersanesi’nde gerçekleştiri-
len törende konuşma yapan 
ve bu yılın ocak ayında Şehir 
Hatları’nın 170’inci kuruluş 
yıldönümünde yapılan lans-
man ile çalışmalarına başla-
nan Deniz Taksileri 9 aylık bir 
süre içerisinde suya indirmeyi 
başardıklarını söyleyen Şehir 
Hatları Genel Müdürü Sinem 
Dedetaş, “1455’ten bu yana 
nice kadırga, kalyon, buharlı 
yolcu gemileri, arabalı vapur, 
hâlâ seferde olan vapurları-
mız gibi pek çok ilk üretimi 
gerçekleştirmiş olan Haliç 
Tersanemizde, bugün bir ilki 
daha gerçekleştirmiş olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bugün 8 adedini denize indir-
diğimiz Deniz Taksilerimiz yıl 
sonunda 45, 2022 ilk çeyreğin-
de ise 50 adede ulaşacak,” dedi.

Daha önce denenmiş ve 
çeşitli nedenle başarıya ula-
şamamış deniz taksi projesini 
detaylıca analiz ettiklerinin 
altını çizen Dedetaş, “Orada 
yapılan hataların tekrarlan-
maması için tedbirlerimizi 
aldık. İşe önce Deniz Taksi 
yönergesi hazırlayarak baş-
ladık. Projemizi yürütürken 
mottomuz, ulaşılabilir bir araç 
ve sürdürülebilir bir işletme 
modeli oldu. Yüzde yüz yerli 
insan gücümüzle, şirketimiz-
de geliştirdiğimiz tasarım ve 
üretim sürecimizle, İstanbul 
sularında seyri 162 KwT’lik iki 
makineyle 25 knot sürat yapa-
bilen, 15 knot ekonomik sey-
rinde saate 15, tam yolculukta 
30 litre yakıt tüketen çevreci, 
farklı yüksekliklerde iniş çıkış 
sağlayabilen, engelli yolcula-
ra uygun, 10 kişi kapasiteli, 
engelsiz bir tekne inşa ettik,” 
diye konuştu.

Denize inen 8 teknenin 
donatım işlemleri bitikken 
sonra ilk seferlerinin ekim 
ayında gerçekleştirileceğini 
dile getiren Dedetaş, projenin 

finansal boyutu hakkında da 
bilgiler verdi. Dedetaş, “Tek-
ne üretim malzemeleri dâhil, 
tüm ihtiyaçların satın alma 
süreçleri şirketimiz tarafından 
yapıldı. Bu sayede ana ekip-
manlarda yüzde 23’lük (1,5 
milyon euro) pazarlık perfor-
mansı sağlayarak, aldığımız 
ekipmanlarda en yakın teda-
rikçi ile yüzde 17,5’lik (850 
bin euro) fark yakaladık. Şir-
ketimizin pazarlık gücünü, ilk 
yerli ve milli Deniz Taksi üre-
timinde bu şekilde göstermiş 
olduk. Dışarıdan hazır tasa-
rım alarak başka bir tersane-
de üretim yaptırmak yerine 
süreci bünyemizde yürütme-
mizin tekne başına kazancı 
70 bin euro. Bu da bu projenin 
toplam bütçesinde 3,5 mil-
yon euro tasarruf anlamına 
geliyor. Kapanma noktasın-
da iken devraldığımız Haliç 
Tersanesi’nde bugün denizci 
vizyonumuzun en önemli gös-
tergelerinden birine şahitlik 
ediyoruz,” dedi.

‘Ciromuzu 125 milyona 
çıkarttık’
Göreve geldiklerinde, ken-

di vapurları dışında bakım 
ve tutum yapmayan, dışarıya 
neredeyse kapalı olan tersa-
neyle karşılaştıklarını belirten 
Dedetaş, “Bugün 65 geminin 
bakım tutumunun yanı sıra 
yeni inşaatların faaliyetleri-
ni de başlatmış bulunuyoruz. 
Göreve geldiğimizde 1 milyon 
olan tersane cirosunu bu yıl 
itibarıyla 125 milyona çıkar-
mış olmanın mutluluğu içe-
risindeyiz. Kendi filomuzda 
ihtiyaç olması durumunda 
hızlıca üretme gücü kazan-
dığımız Deniz Taksilerimizle 
birlikte ulusal ve uluslararası 
ihraç edilebilir bir ürün de 
geliştirmiş olduk. Bundan son-
raki hedeflerimiz içerisinde 
İstanbul deniz ulaşımını geliş-
tirmek üzere çevreci ve klasik 
vapur siluetine uygun yeni 
araçları tersanemizde ürete-
rek filomuzu gençleştirmek 
yer alıyor,” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu donanma-
larını; denizaltı karşıtı savaş-
lara, insansız sualtı araçlarına 
ve deniz mayınları gibi yüksek 
teknolojili sualtı tehditlerine 
karşı korumak amacıyla yeni 
bir oluşuma gidiyor.

Fransız teknoloji ve savun-
ma şirketi Thales önderliğinde-
ki bir komisyon ile hareket eden 
Denizaltısavar Harbi Yenilikçi 
ve Otonom Avrupa İşbirliği Ağı 
(Anti-Submarine Warfare Euro-
pean Autonomous Networked 
Innovative and Collaborative 
Environment-SEANICE) konsor-
siyumu, Avrupa donanmaları-
nı yeni denizaltı karşıtı savaş 

sistemleri ile donatmak adına 
çalışmalar yürütecek. Çalışma-
lar kapsamında testler gerçek-
leştirilecek, prototipler tasarla-
nacak ve üretilecek. SEANICE 
kapsamında; Fransa, Belçika, 
İtalya, Letonya, İspanya ve Por-
tekiz akademilerinden, araştır-
ma ve geliştirme sektöründen 
16 kuruluş çalışma yürütecek.

Avrupa Savunma Sanayi 

Geliştirme Programı kapsamın-
da, programa 9 milyon euro kat-
kı sağlanacak. Programın top-
lam maliyetinin ise 11,5 milyon 
euro olması planlanıyor. 

SEANICE kapsamında Fran-
sa'nın endüstri ortakları arasın-
da Thales, Alkan SAS, ALSEMAR, 
RTSYS ve Scalian DS yer alırken 
İspanya, Airbus tarafından temsil 
ediliyor. İtalya, Leonardo tarafın-
dan temsil edilirken, mühendislik 
kuruluşu Ingegneria Informatica, 
Siel SRL ve WSENSE SRL Leton-
ya Denizcilik Akademisi ile Belçi-
ka'daki Université Libre de Bruxel-
les de katılımcılar arasında.

Portekizli kuruluşlar ise Cen-
tro de Engenharia e Desenvol-
vimento, Empresa de servicos 
e desenvolvimento de software 
SA (EDISOFT) ve GMVIS Skysoft 
SA’dan oluşuyor.

Avrupa denizaltı karşıtı 
yatırımlarını artırıyor

Kraliyet donanmasının uzun vadeli planı

ABD donanmasına İHA desteği
Amerikan teknoloji şirketi 
Kaman, ABD donanması için 
ürettiği askeri ikmâl dronunu 
tanıttı. Dörtdöner (quadcopter) 
şeklinde tasarlanan dronelar 
ile takımadalarda deniz piyade 
birimlerinin ihtiyaçlarını karşıla-
mak amaçlanıyor.

ABD donanmasının ihtiyaç 
olarak nitelendirdiği ve kargo 

için kullanacağı insansız hava 
aracı (İHA) talebi için başlanan 
çalışma 9 ayda tamamlandı. 
Kargo İHA’ları Pasifik’te, Baltık 
Denizi’nde veya diğer tartışmalı 
alanlarda gelecekteki operasyon-
larda ABD donanmasına sahada 
avantaj sağlaması amacıyla kul-
lanılacak.

Kargo İHA’sını bulunduğu 

konteynerden dakikalar için-
de çıkarmak ve havalandırmak 
için sadece iki deniz piyadesi-
nin yeterli olacağı ve stratejik 
konumlarda önceden konuşlan-
dırılacağı belirtiliyor.
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Kiralarda yukarı yönlü hareket var Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

BDI, 369 puanlık yükselişle 4,275 
seviyelerinden 4,644 seviyelerine 
yükseldi. Capesize günlük  kirala-
rı 61,309 dolar, panamax tona-
jı 36,104 dolar, supramax tonajı 
36,948 dolar ve handy tonajı 34,605 
dolar seviyelerinde ayı kapattı. 
Tanker kiralama piyasası nihayet 
hareketleniyor ve kiralarda bir 
miktar yukarı yönlü hareket var. 
VLCC kiralama  kazançları yakla-
şık 18 ay sonra ufak da olsa umut 
verici rakamlar gösteriyor. 

Kuru yük
Capesize: “AQUABELLA” (177,216 

dwt, Namura, 2005 inşa) BWTS 
donanımlı gemi 19 milyon dolara 
Çinli alıcıya satıldı.  “CHS MAGNI-
FICENCE” (173,541 dwt, Bohai, 2006 
inşa) 19,5 milyon dolara alıcı bul-
du.  “PROSPEROUS” (179,100 dwt, 
Sungdong, 2011 inşa) 31 milyon 
dolara satıldı

Post Panamax: "CK AUGUSTA” 
(93,251 dwt, Jiangsu Newyangzi, 
2011 inşa)  ve  ”LDN FORTUNA” 
(93,251 dwt, Jiangsu Newyangzi, 
2011 inşa)  BWTS donanımlı gemi-
lerin her biri  19,7 milyon dola-
ra Çinli alıcıya satıldı.

Kamsarmax: “PEDHOULAS 
FIGHTER” (81,541 dwt, Zhejiang 
Ouhua, 2012 inşa) 23,7 milyon 
dolara alıcı buldu. “VIJAYANAGAR” 
(82,167 dwt, Tsuneishi Japonya, 
2010 inşa) 24 milyon dolara satıldı. 

“PEAK LIBERTY” (81,837 dwt, Tsu-
neishi Japonya, 2015 inşa)  27 mil-
yon dolara satılırken kardeş gemi-
si  “PEAK PEGASUS” (82,026 dwt, 
Tsuneishi Japonya, 2013 inşa) 31 
milyon dolara alıcı buldu.  “LOW-
LANDS NELLO” (82,014 dwt, Sano-
yas, 2015 inşa) 32 milyon dolara 
satıldı

Panamax: “SEA VISION” (77,154 

dwt, Imabari, 2015 inşa) 30 mil-
yon dolara Yunan alıcıya satıl-
dı.  “PALAIS” (75,434 dwt, Jiangsu 
Rongsheng, 2014 inşa) 23 milyon 
dolara satılırken, “GREAT TALENT” 
(76,773 dwt, Sasebo, 2005 inşa) 17 
milyon dolara Çinli alıcıya satıl-
dı.  “SHAO SHAN 6” (75,700 dwt, 
Guangzhou Huangpu, 2012 inşa) 
20,9 milyon dolara açık artırmada 
satıldı.  “NAVIOS ALTAIR I” (74,475 
dwt, Hudong-Zhonghua, 2006 inşa) 
14 milyon dolara Çinli alıcıya satıl-
dı.  “SHAO SHAN 5” (75,700 dwt, 
Guangzhou Huangpu, 2012 inşa) 
20,9 milyon dolara Çin'de açık 
artırmada satıldı.  

Ultramax: “SAILING SKY” 
(61,346 dwt, Shin Kasado, 2014 
inşa) 27 milyon dolara Vietnam-
lı alıcıya satıldı. “NAUTICAL LUCIA” 
(63,548 dwt, Jiangsu Hantong, 2016 
inşa) ve kardeş gemisi “NAUTICAL 
RUNA” (2015 inşa) satıldı. Ancak 
satış fiyatları henüz rapor edilme-
di. “NORD SUMMIT” (61,649 dwt, 
Oshima, 2012 inşa) 25,5 milyon 
dolara satıldı.  “NAUTICAL LUCIA” 
(63,548 dwt, Jiangsu Hantong, 2016 
inşa) ve kardeş gemisi “NAUTICAL 
RUNA” (2015 inşa) birlikte 55 mil-
yon dolara satıldı.

Supramax: “MILLION BELL” 
(58,665 dwt, Kawasaki, 2012 inşa) 
ve kardeş gemisi  “GLAD MARK” 
(58,642 dwt, 2012 inşa) her biri 22 
milyon dolara alıcı buldu.  ”GUTI-
AN LOYAL” (52,686 dwt, Oshima, 
2004 inşa) 13,8 milyon dolara 
satıldı.  “GREAT AMITY” (56,050 
dwt, Mitsui, 2004 inşa) 15,7 milyon 
dolara alıcı buldu.  “HUA RONG 
1” (56,381 dwt, Zhejiang Zheng-
he, 2012 inşa) 19,2 milyon dola-
ra,  ''JOSCO SUZHOU” (49,416 dwt, 
Nacks, 2004 inşa) 13,5 milyon dola-
ra açık artırmada satıldılar. “IVY 

DELTA” (55,869 dwt, IHI Marine Uni-
ted, 2011 inşa) 20,4 milyon dolara 
alıcı buldu. “ 

Handy: “CIELO DI GASPESIE” 
(37,064 dwt, Hyundai Mipo, 2012 
inşa) 19,25 milyon dolara,  “OCE-
AN OPAL” (37,187 dwt, Hyundai 
Mipo, 2012 inşa) 18 milyon dolara 
satıldılar. “STRATEGIC ENDEAVOR” 
(33,078 dwt, Zhejiang Zhenghe, 2010 
inşa) 14 milyon dolara alıcı buldu. 

“CACTUS K” (31,893 dwt, Hakodate 
Dock, 2011 inşa) 16,8 milyon dolara, 

“GOLDEN DAISY” (28,368  dwt,  I-S 
Shipyard, 2014 inşa) 15,7 milyon 
dolara, “BAO DA” (28,107 dwt, Bohai, 
2001 inşa) 7 milyon dolara satıldılar. 

Tankerler
VLCC: “KOS” (305,870 dwt, 

Daewoo, 2001 inşa) 27 milyon 
dolara alıcı buldu.  “KHK VISION” 
(305,749 dwt, Daewoo, 2007 inşa) 32 
milyon dolara Yunan alıcıya satıldı. 

Suezmax: “SONANGOL LUANDA” 
(159,178 dwt, Daewoo, 2000 inşa) 
ve “SONANGOL GIRASSOL” (159,057 
dwt, 2000 inşa) her biri 14,1 milyon 
dolara satıldı.

Aframax: “SUNNY ATLANTICA” 
(114,896 dwt, Samsung, 2006 inşa) 
15 milyon dolara, “MINERVA NIKE” 
(105,320 dwt, Hyundai Samho, 2004 
inşa) ise 14 milyon dolara satıldı.

LR2: “OCEAN VELA” (108,929 dwt, 
SWS, 2009 inşa) 17,7 milyon dolara 
satıldı.  

Aframax: “BUNGA KELANA 7” 
(105,194 dwt, Samsung H.I., 2004 
inşa) ve kardeş gemisi  “BUNGA 
KELANA 8” (2004 inşa) her biri 13,3 
milyon dolara alıcı buldu.  

MR: “JUSTICE EXPRESS” (45,998 
dwt, Shin Kurushima, 2011 inşa) 17 
milyon dolara satılırken,  “OCEAN 
MARS” (50,388 dwt, SLS Shipbu-
ilding, 2007 inşa) 9 milyon dolara 

alıcı buldu.  “STENA IMPORTANT” 
(49,731 dwt, Comec/Guangzhou 
Shipyard, 2015 inşa) ve kardeş 
gemisi “STENA IMAGE” (2015 inşa) 
her biri 29 milyon dolara Çinli alıcı-
ya satıldı. “AMELIA PACIFIC” (45,811 
dwt, Shin Kurushima, 2006 inşa) 
8,2 milyon dolara satılırken,  ''OCE-
AN SUNRISE” (50,353 dwt, Shin-A, 
2004 inşa) 6,8 milyon dolara satıl-
dı.  “GREEN STARS” (50,000 dwt, 
Hyundai Mipo, 2022 inşa) ve  “YEL-
LOW STARS” (2021 inşa) her biri 35 
milyon dolara satıldı. 

 
Konteynerler
 “CMA CGM HUGO” (8,238 

TEU, 101,661 dwt, Hyundai H.I., 
2004 inşa) 78 milyon dolara 
satıldı.  CAPE CHRONOS” (6,865 
TEU, 79,294 tdw, HHIC-PHIL, 2015 
inşa) 135 milyon dolara alıcı bul-
du.  “MP THE BELICHICK” (5,041 
TEU, 65,965 dwt, Hyundai H.I. 
2006 inşa) ve 3 adet  Hanjin inşa 

“MP THE BRADY” (5,050 TEU, 68,017 
dwt, 2005 inşa) ve kardeş gemile-
ri “MP THE EDELMAN” ve “MP THE 
GRONK” birlikte 242 milyon dola-
ra alıcı buldu. “E. R. DENMARK“ 
(5,762 TEU, 67,935 dwt, Samsung, 
2002 inşa) ve “E.R.SWEDEN” (2002 
inşa) 43,9 milyon dolara satıldı.

''MP THE LAW” (4,330 TEU, 52,315 
dwt, HHIC-Phil, 2009 inşa) ve kardeş 
gemisi  “MP THE BROWN” (2009 
inşa) her biri 58,3 milyon dolara 
satıldı. “PIRAEUS TRADER” (1,732 
TEU, 23,732 dwt, Guangzhou Wenc-
hong, 2006 inşa) 25,5 milyon dolara 
satıldı. “BOSTON TRADER” (1,083 
TEU, 12,930 dwt, Damen Hooge-
zand, 2004 inşa) 17 milyon dola-
ra satıldı. “ACACIA REI” (1,740 TEU, 
23,327 dwt, Guangzhou Wenchong, 
2010 inşa) 32,5 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldı. 

Yeni inşalar
Ultramax: Wah Kwong, 

New Dayang Tersanesi’ne 4 
adet  63,000 dwt gemi siparişi 
verdi. Her birinin kontrat fiyatı 
30 milyon dolar. 

Konteynerler: Seaspan, SWS Ter-
sanesi’ne 10 adet  7,000 TEU gemi 
siparişi verdi.  2024 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 86 milyon dolar. 

VLGC: Sinogas, Jiangnan Ter-
sanesi’ne 2+3 opsiyonlu 93,000 
cbm gemi siparişi verdi. 

Aframax: TEN, Daehan Ter-
sanesi’ne 4+2 opsiyonlu 115,000 
dwt  gemi siparişi verdi. Gemiler 
2023 yılının 4’üncü çeyreğinde 
teslim edilecek.

Newcastlemax: CMB, Qing-
dao Beihai  Tersanesi’ne 2 
adet  Newcastlemax siparişi verdi. 
2023 yılının 4’üncü çeyreğinde tes-
lim edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 61 milyon dolar.

Large Kamsarmax: Ciner,  CSSC 
Chengxi Tersanesi’ne 3 adet 88,000 
dwt gemi siparişi verdi. 2024 yılının 
2’nci yarısında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 
34 milyon dolar.

Kamsarmax: Golden Ocean, 3 
adet  85,000 dwt gemi siparişi 
verdi. Gemiler 2023 yılının sonla-
rında ve 2024 yılının başlarında 
teslim edilecek.

Bulkcarrier: Franbo Lines, 
Tayvan Shin Kurushima  Tersa-
nesi’ne 2 adet  40,000 dwt gemi 
siparişi verdi. Gemiler 2023 yılı-
nın ilk yarısında teslim edilecek.

Asphalt tanker: Vitol, CSSC 
Chengxi Tersanesi’ne 1 adet 37,000 
dwt gemi siparişi verdi.  2024 yılı-
nın ilk yarısında teslim edilecek 
olan geminin kontrat fiyatı 39 mil-
yon dolar.

34 PİYASA  

“On Everything  
That’s On Sea”
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Rolls-Royce, yatlar için geliştirdiği 
bir dizi sürdürülebilir mtu tahrik 
çözümlerini pazara sunduğunu 
duyurdu. Yapılan açıklamada, hali-
hazırda kullanıma sunulmuş olan 
ilk büyük yatların, IMO III emis-
yon yönetmeliklerine göre sertifi-
kalandırılmış olan mtu 4000 Serisi 
temelli sistemle çalıştıkları ifade 
edildi. Seri üretim yatlara yönelik 
egzoz gazı arındırmalı mtu 2000 
Serisi tahrik sistemlerinin ise Nisan 
2022 itibarıyla yepyeni bir ürün ola-
rak piyasada yerini alacağı belirtildi.

Rolls-Royce'un İtalya-La Spe-
zia'daki Güç Sistemleri iş birimi-
nin Yat Yetkinlik Merkezi Başka-
nı Nicola Camuffo konuyla ilgili 
olarak, “Yat üreticilerinin ve ope-
ratörlerinin sürdürülebilirlik ve 
Paris İklim Anlaşması hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olan yeni 
teknolojilerimizin devamı gelecek,” 
şeklinde konuştu. Rolls-Royce, 
geliştirdiği bu yeni mtu çözüm-
lerini Cannes ve Monaco'daki yat 

show’larında sergiledi. Yeni nesil 
mtu Serisi 16V2000M97L motor-
lar, Nisan 2022 itibarıyla entegre 
egzoz gazı arındırma sistemiyle 
birlikte satışa sunulacak. Yapılan 
bu entegrasyon, seri üretim yat-
ların Emisyon Kontrol Alanları 
(ECA) olan Kuzey Amerika kıyıla-
rı, Karayipler ile Kuzey ve Baltık 
Denizleri gibi koruma altındaki 
alanlarda yolculuk edebilmele-
rine olanak sağlayacak. Ayrıca, 
Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 
ünitesi bulunan sistemlerin par-
tikül ve nitrojen oksit emisyon-
ları önemli ölçüde azalacak. IMO 
III tahrik sistemleri ilk kez bu 

sonbaharda teslim edilecek ve 
2022'nin başından itibaren bir 
seri üretim yat üzerinde test edi-
lecek. mtu 2000 serisinin diğer 
motor çeşitleri ise IMO III stan-
dartlarına uygun kullanım için 
kademeli olarak sunulacak.

Bu kapsamda Bilgin Yat’ın üret-
tiği MY Tatiana, IMO III şartlarını 
karşılayan en yüksek ve güveni-
lir teknolojiye sahip mtu motorlu 
ilk yatlardan biri oldu. Özel olarak 
ayarlanmış bir SCR sistemine sahip 
olan 2560 kW’lık mtu 4000 M03 
serisinden güç alan iki 16 silindirli 
motor, 19 knot'lık azami hıza çıka-
bildiği belirtildi.

2023’te hibrit tahrik 
sistemleri piyasaya sürülecek 
Rolls-Royce ilk olarak, mtu 

2000 serisi motorlar ve güç 
aktarma aksamı başına yaklaşık 
1,000 ila 1,939 KW’lık bir ara-
lığı kapsayacak değişken elek-
trik gücüyle seri üretim yatlar 
için hibrit çözümler sunacak. 
Sistem, yanmalı motorlara ek 
olarak elektrikli motor, şanzı-
man, batarya, kontrol ve izleme 
sistemleri ile diğer elektronik 
bileşenler de barındıracak. Rolls-
Royce'un mtu serisi hibrit sistem 
konsepti, farklı gemi türleri ve 
boyutları için standartlaştırılmış 
bileşenler ve konseptler içeren 
modüler bir yapı kitinden olu-
şuyor. Bu hibrit sistem yatlar 
için; sessiz, düşük titreşimli ve 
düşük emisyonlu seyir ile yük-
sek performans ve konfor açısın-
dan önemli avantajlar sağlıyor. 
Tamamen elektrikli çalıştırma-
da ise kükürt, nitrojen oksit ve 
partikül emisyonu oluşumunun 
önüne geçiliyor.

Sürdürülebilir yakıtlar için 
2023’te hazır olacak 
Yapılan geliştirmeler ile mtu 

2000 ve 4000 serisi yat motorla-
rının, 2023'ten itibaren e-dizel 
ve ikinci nesil biyoyakıtlar gibi 

sürdürülebilir EN 15940 yakıtları 
için onay alarak, iklim açısından 
nötr bir seyir sağlanmasına ola-
nak tanıyacağı ifade ediliyor. Bu 
yakıtlara örnek olarak ise atık-
lardan karbon-nötr olarak üreti-
lebilen, düşük emisyonlu, temiz 
ve verimli yanma sağlayan HVO 
(Hidroişlenmiş Bitkisel Yağ) biyo-
yakıtı gösteriliyor.

Öte yandan Rolls-Royce Güç 
Sistemleri mühendisleri, yakıt 
hücresi sistemleri ve metanol 
motorları gibi diğer yeni teknolo-
jiler üzerinde çalışmaya devam 
ediyor. La Spezia'daki Yat Yetkin-
lik Merkezi’nde ise şirket, yeni 
tahrik sistemlerinin geliştirilme-
si ve entegrasyonu için tersane-
lere teknik destek sunuyor. 

Konu hakkında yorumlarını 
paylaşan Rolls-Royce İtalya-La 
Spezia'daki Güç Sistemleri iş 
biriminin Yat Yetkinlik Merkezi 
Başkanı Nicola Camuffo, “Yat 
sahiplerinin, tersanelerin ve 
ilgili altyapıların özel ihtiyaçları 
gelecekte farklı tahrik konsept-
leri gerektirecek. Bu doğrultuda 
pilot uygulamalar yoluyla yeni-
liklere odaklanıp, ortaklaşa iler-
leme sağlamak için müşteriler 
ve diğer uzmanlarla fikir alışve-
rişinde bulunmaktan mutluluk 
duyuyoruz," dedi.

36 MEGA YAT  

İlk mtu-IMO-III sistemleri piyasaya sürülüyor

İtalyan CRN Tersanesi tarafından 
inşa edilen 72 metre uzunluğun-
daki mega yat AZTECA ödeme-
sinin sadece kripto para birimi 
Bitcoin ile yapılması şartıyla satı-
şa çıkarıldı.

Monaco Yacht Show kapsa-
mında görücüye çıkan mega yat 
için belirlenen Bitcoin’in değeri 
ise 70 milyon doları aşkın durum-
da. AZTECA’nın satışının gerçek-
leşmesi hâlinde bu Bitcoin ile 
yapılan en büyük mega yat satışı 
olacak. İşlemle ilgili açıklamalar-
da bulunan ve mega yatı satı-
şa çıkartan Edmiston ekibinden 
Antonio Yturbe Redo, “Bu büyük-
lükteki bir yatın yalnızca Bitcoin 
ile satılması birçok müşterimiz 
için heyecan verici bir olasılık," 
ifadelerini kullandı.

Nuvolari & Lenard tarafından 
tasarlanan AZTECA’nın ana salo-

nu oldukça geniş, zarif ve zengin 
bir görünüme sahip. Ana salonda 
ayrıca bir piyano da bulunuyor.  
Aynı zamanda tam kirişli bir gök-
yüzü salonu bulunan yatın, sine-
ma odası ve asansörü de mevcut.

Mega yatın güvertesindey-
se kıç tarafında bir salon ala-
nı, geminin ortasına denk gelen 
üstü kapalı bir yemek alanı ve 
ön tarafta da spa küveti bulu-
nan geniş bir güneşlenme terası 
yer alıyor. Oldukça büyük bir plaj 
kulübü, şezlonglar için alanlar ve 
bir Castoldi iskelesi, bir Zodiac 
kurtarma iskelesi, Sea-Doos, Jet 
Ski'ler ve su oyuncakları dâhil 
olmak üzere bazı pahalı zevkler 
ve su oyuncaklarını denemek için 
kolay erişimi olan başka bir açılır 
kapanır alan da bulunuyor. Tek-
nede ayrıca şişme bir tırmanma 
duvarı da mevcut.

Bitcoin ile satılacak 
en büyük mega yat 
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Deniz Kızı Kadın Yelken Kupa-
sı’nın altıncısı 4 Eylül 2021 
tarihinde Fenerbahçe-Cadde-
bostan-Adalar parkurunda ger-
çekleştirildi. Kıran kırana bir 
mücadeleye sahne olan yarışta 
bu yıl birincilik kupasının sahi-
bi Eker takımı olurken ikinci 

Pfizer ve üçüncü ise  Burgan 
Bank takımı oldu. 

IRC 1 sınıfında birinciliği MSI, 
IRC 2 sınıfında birinciliği Eker, 
IRC 3 sınıfında birinciliği Pfizer, 
IRC 4 sınıfında birinciliği Deniz 
Harp Okulu takımları alırken 
gezgin sınıfında birinciliği ise 

İstanbul Yelken Kulübü takımı 
aldı. Üniversite kategorisinde 
ise kupanın sahibi Doğuş Üni-
versitesi yelken takımı oldu.

Anadolu’dan gelerek kupa-
ya katılan Mersin Rota Yelken 
Kulübü ve bahriyeli kadınlar-
dan oluşan Deniz Harp Okulu 

Takımı da özel ödüllerin sahibi 
oldu. 

6. Deniz Kızı Kadın Yelken 
Kupası’na bu yıl Angels of CMC 
Holding, Borusan Lojistik A.Ş., 
Burgan Bank, Mercedes Benz 
Türkiye, Pegasus Havayolları, 
Sabihinden.com, Pfizer, MSI 

Sailing Team, Eker, Doğuş Gru-
bu, Nissan Team Ladies First, 
Doğuş Üniversitesi, Deniz Harp 
Okulu, İstanbul Yelken Kulübü, 
Kadın Yelkenciler SKD, Kupa 
Kızları, Mersin Rota Yelken 
Kulübü ve Özay Hukuk takım-
ları katıldılar.
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18 takımdan 
124 sporcu 

katıldı

Ressam Güher Elçiçek tara-
fından hayata geçirilen G&G 
Sanat Merkezi, yepyeni bir 
heyecanla,  kapılarını sanat-
severlere açıyor. Açılış sergisi-
ni,  Türk resminin en önemli 
temsilcilerinden olan Devrim 
Erbil’in ‘Çeşitlemeler’ sergisi 
ile yapacak olan merkezin 
galeri mekânında, sanat-
severler, sanatçının çeşitli 
dönemlerine ait pentür, baskı 
ve halı eserlerinden oluşan 
geniş bir seçkiyi izleyecekler. 

Çiftehavuzlar’da Beyaz 
Köşk’de bulunan merkez 
yıl boyunca; sergiler, semi-

nerler, workshoplar, söyleşiler 
ve kurslarla sanatseverlere ve 
genç yeteneklere kapılarını 
açacak. Merkez, Türk ve dün-
ya sanatının önemli isimleri 
ile gerçekleştirilecek sergilerin 
yanı sıra bünyesinde nitelikli 
eserleri barındıracak ve bun-
ları sanatseverlere ulaştıracak.

Küratörlüğünü Ressam 
Ahmet Özel’in yaptığı, G&G 
Sanat Merkezi’nde düzenle-
nen Devrim Erbil’in  “Çeşit-
lemeler” sergisi  2 Ekim-2 
Kasım tarihleri arasında her 
gün 11.00-18.00 saatleri arasın-
da ziyaret edilebilir. 

Antalya'nın Kaş ilçesinde, bölge-
den kaçırılmış Likya uygarlığına 
ait tarihi eserlerin kopyalarının 
deniz altında sergileneceği "Lik-
ya-Kaş Su Altı Sanat Parkı"nın 
çalışmaları tamamlanmak üzere.

Kaymakamlık, Kaş Belediyesi, 
Deniz Ticaret Odası ve Batı Akde-
niz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 
yürütülen projede, bilimsel araş-
tırma sonucunda belirlenen tari-
hi eserlerin suya dayanıklı malze-
melerden benzerleri yapıldı.

Deniz altındaki yaklaşık 10 
dönüm alanı kapsayacak sanat 
parkında ziyaretçilerin beğeni-

sine sunulacak Likya'nın kay-
bolmuş ve unutulmuş 658 eseri 
dalgıçlar tarafından özenle suya 
indirildi. Tur tekneleriyle gelen 
ziyaretçilerin de dalış yapmadan 
izleyebileceği bir alan yaratılma-
sının hedeflendiği Limanağzı Böl-
gesindeki eserler, 5 metreden 20 
metreye kadar yayılacak derin-
likle ziyaretçilere keyifli bir seyir 
sunacak.

Sualtında sergilenecek eserler 
arasında Patara Sütunlu Cad-
de'deki sütunlar, Poseidon ve 
Atları, Chimera ve Bellaroforon 
Efsanesi eseri, Xanthos Antik 

Kenti'ndeki Erbinna Anıtı (Nere-
idler) öne çıkıyor. Eserler, deniz 
canlıları için kirlilik yaratmayan 
malzemeden üretiliyor.

Devrim Erbil ile açılıyor

Likya kaybolan eserlerine kavuşuyor
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Dokuz Dünya Devi Tesla: Maskelerle Çevrili 
Bir Hayat 

Marmara Denizi’nin 
Kirletilmesinin 
Yakın Tarihi

KİTAP KÖŞESİ
Yapay zekâ hayatlarımıza gir-
di bile ama bu, beklediğimiz 
şekilde olmadı. O bize trafikte 
yol gösteren; yanlış yazdığımız 
sözcüklerde ne demek istediği-
mizi anlayan; ne satın alacağı-
mızı, izleyeceğimizi ve dinleye-
ceğimizi belirleyen görünmez 
bir altyapı.
Artık yapay zekânın geleceği-
nin yalnızca yaygın işsizlikten 
ve tepemizde uçan insansız 
silahlardan ibaret olmadığını biliyoruz.
Dokuz büyük şirket -Amazon, Google, Facebook, Ten-
cent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM ve Apple- yapay 
zekânın hâkimleri ve finansal kazanç elde etmek 
için sadece donanım ve kod oluşturmakla kalmıyor, 
insanlığın değerlerini yansıtan düşünen makineleri 
de inşa ediyorlar.
Dokuz Dünya Devi’ni mercek altına alıp yapay zekâ-
nın vaatlerine ve tehlikelerine ışık tutan Amy Webb, 
ileride bizi nelerin beklediğini ve yapay zekânın hepi-
mizle ilgili olduğunu anlamamızı sağlıyor. 

Yazar: Amy Webb
Kronik Kitap

“Fikrimi çalmaları mühim 
değil… Asıl mühim olan kendi 
fikirlerinin olmaması.”
Tesla: Maskelerle Çevrili Bir 
Hayat çağının ötesindeki bir 
mucidin, bir deli-dâhinin, sır-
larla dolu bir adamın hikâye-
sini anlatıyor. Vladimir Pištalo 
elektrik yüklü, eğlenceli üslu-
bu ve ustaca kurgusuyla hem 
biyografik roman türüne yeni bir soluk getiriyor 
hem de hiçbir ayrıntıyı atlamadan, Nikola Tesla’nın 
bilinmezlerle dolu hayatını aydınlatıyor. Yaşanmış 
olayların arka planını anlatan kitap, Tesla’nın ızdırap 
dolu kalbini okurlara açıyor ve zamanının ötesindeki 
mağrur mucidin varoluşsal korkularını ve tuhaf san-
rılarını gözler önüne seriyor. 
Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat’ı okurken Nikola 
Tesla’nın dehasını bir kez daha takdir edecek, hayatı 
başarılarla, kalp kırıklıklarıyla ve yoksullukla geçen 
bir adamın bitmek bilmez hırsına tanık olacaksınız.

Yazar: Vladimir Pištalo
Zeplin Kitap

Hidrobiyolog M. Levent Artüz, 
daha 15 yıl önce yaptığı araş-
tırmaların sonucunda Mar-
mara Denizi’ndeki oksijenin 
sıfıra yaklaştığını belirtmiş ve 
şu saptamada bulunmuştu: 
“Bir benzetme yapmak gere-
kirse Marmara Denizi koma-
da ve ölmek üzere olan bir 
hastaya benziyor.” İşte o hasta bugünlerde “müsi-
laj” ile son nefesini vermeye hazırlanıyor ne acı ki...
Peki hastayı kaybediyor muyuz? Marmara Denizi’ni 
kurtaramaz mıyız?
Elbette Marmara Denizi kurtarılabilir; ama akılla, 
bilimle, uzun vadeli projelerle ve kamucu anlayışla, 
denizci yaklaşımla...
Bir de Marmara Denizi’ni hangi anlayışla ve hangi 
projelerle adım adım bu koma haline getirdiğimizi 
saptayarak elbette...

Yazar: M. Levent Artüz
Kırmızı Kedi Yayınevi

Pera Müzesi, ulusal 
ve uluslararası 
eğitim kurum-
larıyla ger-
çekleştirdiği 
iş birlikleri 
ile   genç 
sanatçı ve 
tasarımcı-
ların çalış-
m a l a r ı n ı 
sanatsever-
lerle buluş-
turmaya devam 
ediyor. Müzenin 
yeni sergisi “Yüzleş-
me”, Yeditepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğrenci ve 
mezunlarının yapıtlarını bir ara-
ya getiriyor. Fakültenin 25 yıllık 
üretiminden disiplinler ötesi bir 
yaklaşımla örnekler sunan sergi, 
kurumun geçmişi ve bugünüyle 
yüzleşmesine aracı olurken, bir 
yandan da izleyiciye dünyayla 
yüzleşme ve onu alışılmadık açı-
lardan yeniden keşfetme fırsatı 
sunuyor. Sergi, 24 Ekim’e kadar 
Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir. 

Doğa-kent ve birey-toplum 
arasındaki ilişkileri tartışmaya 
açan sergi, Yeditepe Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığınca projelendirilerek, 
Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Marcus Graf’ın 
küratörlüğünde hazırlandı.

Katılımcıları günümüz 
sanat ve tasarım dünyasındaki 

ana konulara yöne-
lik farklı biçim-

sel, estetik ve 
kavramsal 

y a k l a -
şımların 
genel bir 
resmini 
verecek 
şeki lde 

b e l i r l e -
diklerini 

dile getiren 
küratör Prof. 

Dr. Marcus Graf, 
“Sanatçılar ve tasa-

rımcılar dünya ile eserleri 
aracılığıyla yüzleşir. Bizler de 
bu eserler aracılığıyla dünyay-
la yüzleşme ve onu alışılma-
dık açılardan yeniden keşfet-
me fırsatını yakalarız” diyor 
ve ekliyor: “Akademik kadro 
mensupları olarak bu sergi 
bize, ders verme yöntemlerimi-
zi ve çevremizdeki insanlarla 
etkileşime girme biçimlerimizi 
yeniden düşünmek için yeterli 
zamanı ayırmamız gerektiği-
ni hatırlatıyor. Ziyaretçiler ise, 
güncel sanatçı ve tasarımcı-
ların bakış açısından, dünyay-
la alternatif ve yenilikçi bir 
yüzleşme fırsatı buluyor. Yeni 
Normal’i yaratmak için Fark-
lı Normal’i, Daha İyi Normal’i 
ortaya çıkarmalıyız ve umarım 
‘Yüzleşme’ sergisi buna olumlu 
bir katkıda bulunur.”

Akkuyu Nükleer A.Ş., Aydıncık 
Kaymakamlığı ve Belediye Baş-
kanlığı katkıları ile Türkiye Cum-
huriyeti'nin ilk nükleer santrali 
olan Akkuyu NGS inşaat sahası 
yakınında “Olta Balıkçılığı Yarış-
ması” düzenlendi. Etkinliğe böl-
ge halkından toplam 30 amatör 
balıkçı katıldı. Akkuyu Nükleer 
A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç San-
trali inşaat bölgesindeki sosyal 
hayata aktif olarak katılıyor. Bu 
yarışma ile de yerel halk ile etki-
leşimin güçlendirilmesi ve bölge-
deki geleneksel balıkçılığın des-
teklenmesi amaçlanıyor.  

Yarışma talimatları hakkında 
bilgilendirilen ve özel kıyafetler 
dağıtılan katılımcılar, üç balıkçı-
dan oluşan üçer kişilik ekiplerin 
yer aldığı 10 balıkçı teknesi ile 
denize açıldı.

Yarışma sonunda yakalanan 
balıkların tartılarak ölçülmesinin 
ardından ödül töreni düzenlen-
di. Yarışma, takımlar arasında en 
büyük balığı avlayan takım ile 
bireysel olarak en büyük balığı 
yakalayan katılımcıyı belirlemek 
üzere iki kategoride gerçekleş-
tirildi. Buna göre, takım sırala-
masında birinciliği Hasan Artı-
rık’ın takımı kazandı. Yarışmanın 
ikincisi Soner Küçük’ün takımı,    
üçüncüsü ise Veli Bıçak’ın takı-
mı oldu. Bireysel sıralamada ise 
yakaladığı 10 kiloyu aşan Akya 
türü balık ile Lütfi Buldurluoğ-
lu ilk sırada yer aldı. Yarışmada 
dereceye giren tüm katılımcılara 

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 
ödülleri verildi. Kazanan takımın 
üç üyesi ile bireyselde liderliği 
elde eden katılımcı da hatıra 
kupasının sahibi oldu. 

Ödül töreninde konuşan 
Akkuyu Nükleer A.Ş Bölgesel İle-
tişim Departmanı Eksperi Eyyüp 
Lütfi Sarıcı, “Akdeniz, biyolojik 
çeşitliliği ile ünlüdür. Bu çeşitlili-
ğin korunması, bölgedeki ekolojik 
duruma bağlıdır. Akkuyu Nükleer 
A.Ş. olarak, Gülnar İlçesi Büyü-
keceli Mahallesi’nde inşa ettiği-
miz çevre dostu, geleceğin temiz 
yeşil enerji kaynağı olan yüksek 
güvenlikli nükleer güç santrali 
ile Mersinimizin doğası ve çev-
resinin korunmasına katkıda 
bulunacağız. Yerel halka, nükleer 
santralin işletilmesinin bölgenin 
ekosistemini etkilemeyeceğini 
gösterebilmek için benzer yarış-
malar düzenlemeye devam ede-
ceğiz ve bunları bir gelenek hali-
ne getirmeyi amaçlıyoruz,” dedi.

Bireysel klasmanda birinci-
lik ödülünün sahibi olan Lütfi 
Buldurluoğlu, “8 yaşımdan beri 
balık tutuyorum. Bu tür yarış-
malarda derecelerim var. Daha 
önce Akkuyu Nükleer tarafın-

dan düzenlenen balıkçılık tur-
nuvasında da birinciydim. Çok 
heyecanlandım. Başarımın sırrı-
nın altında bugün yakaladığım 
kalamarı yem olarak kullanmam 
yatıyor. Akkuyu Nükleer'e bu tür 
turnuvalar düzenleyerek yerli 
balıkçılara destek olduğu vesi-
lesi ile teşekkür etmek istiyo-
rum,” şeklinde konuştu.

Rusya'da geleneksel hale 
gelen nükleer santrallerin soğut-
ma havuzlarında yapılan balık-
çılık yarışmaları, hem yarışmaya 
katılanlar hem de bölge sakinleri 
tarafından büyük bir ilgi görüyor. 
Rosatom, 2019 yılında, Finlandi-
ya Körfezi bölgesinde, işletme-
deki nükleer santral kurulu güç 
açısından Rusya'nın en büyüğü 
olan Leningrad NGS'ye yakın bir 
yerde ilk uluslararası balıkçılık 
festivalini düzenledi. Festiva-
le Rusya'dan amatör sporcular 
ve Rosatom'un nükleer san-
tral inşaat projeleri uyguladığı, 
Macaristan, Mısır, Hindistan, 
Bangladeş ve Türkiye olmak üze-
re 5 ülkeden balıkçılar katıldı. Bu 
tür yarışmalarla halka nükleer 
enerjinin çevre dostu özelliğinin 
gösterilmesi hedefleniyor. 

Bu gelenek, şimdi de Türki-
ye'de, Akdeniz'de, Akkuyu NGS 
şantiyesinin yakınında   balık-
çılar arasında yaşatılıyor. Ben-
zer bir balıkçılık yarışması ilk 
olarak yine bu bölgede 2014 
yılında yapıldı.

Dünyayla alternatif ve 
yenilikçi bir 'Yüzleşme'

Nükleeri sevdiren yarışma




