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Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgu-
layan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz” diyor. 
Öte yandan başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünya ciddi bir enerji krizine doğru tam gaz 
sürüklenirken, dünyanın neredeyse her ülke-
sinde enerji fiyatlarındaki artış enflasyonist 
baskının yanında ekonomileri de ciddi şekilde 
tehdit eder boyuta ulaşmış durumda. Öte 
yandan tedarik zincirindeki aksama başta 
ABD ve Avrupa olmak üzere dünyayı sarsıyor. 
Enflasyonu yukarı çeken aksama, gemileri ve 
konteynerleri kilitledi. Deniz yolu ile taşımacı-
lıkta maliyetler 10 kat artarken, karada, hava-
da, limanlarda ve depolarda da tedarik zin-
cirinde halkalar tamamen kırılmış durumda. 
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde. 
Üstelik pandeminin yarattığı bu sürecin bir 
süre daha devam edeceği konusunda fikir 
birliği mevcut. JPMorgan Chase ve IHS Markit 
tarafından yapılan bir çalışmaya göre ima-
lat sektöründeki küresel teslimat süreleri, 23 
yılın en kötü gerilemesini yaşıyor. Tedarik zin-
cirindeki aksama, Euro Bölgesi'nde eylül ayın-

da yıllık enflasyonu yüzde 3,4'le son 13 yılın 
en yüksek seviyesine çıkardı. AB'de de ağustos 
ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde 
yüzde 3,6'ya yükseldi. Enflasyon, geçen yılın 
eylül ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde 
ise yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.
 
‘2 puanlık faiz indirimi 
öngörülebilirliği ortadan kaldırdı’
Dünyada hâl böyle iken Türkiye’de de durum 
daha da içinden çıkılmaz bir hâle doğru sürük-

leniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi 
notu ile not görünümünü teyit ederken, yüzde 
20’lere dayanan enflasyon için de uyarılarını artı-
rıyor. S&P açıklamasında Türkiye’deki enflasyon 
oranının, derecelendirdikleri 137 ülke arasında 
en yüksek enflasyon oranına sahip 8’inci ülke 
olduğunun altını çiziyor. Kuruluş, para politika-
sının öngörülemez olduğunu, Türkiye'nin öde-
meler dengesi pozisyonunu hâlâ zayıf olarak 
gördüğünün de altını çiziyor. Tüm dünyanın enf-
lasyon ve enerji kriziyle boğuştuğu bir dönemde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan, eylül 
ayındaki 100 baz puanın ardından ekim ayında 
da 200 baz puan faiz indirimi gelmesi piyasalara 
büyük sürpriz olurken, tüm piyasa göstergelerini 
de altüst etti, öngörülebilirliği de imkânsız hâle 
getirdi.   Dolar kuru 9,60, euro kuru ise 11 TL’yi 
aştı. Türkiye riski beşte bir düzeyinde arttı. Mer-
kez’in faiz indirimi piyasa faizlerine düşüş olarak 
yansımazken tam tersine oluşan belirsizlik tavhil 
faizlerini hızlı yükseltti. Kredi faizlerinde de yük-
seliş beklentisi hâkim. 

Halkalar tamamen kırıldı
Dünyada enflasyon endişesi gide-
rek tırmanıyor. Son olarak ABD 
Merkez Bankası (FED) Başkanı 
Jerome Powell yaptığı açıklamada, 
enflasyonun beklenenden daha 
kalıcı olabileceğine işaret etti ve 
ekonomik toparlanmanın  
dengesiz olduğunu söyledi

GÖRÜŞ

Tonaj vergi sistemi 
ve Türkiye 
Doç. Dr. Sami Aksoy, 15’inci 
yüzyılda geliştirilmiş bir 
uygulama olan tonaj vergi 
sistemini Türkiye açısından 
değerlendirdi.

Denizyolu Sektör 
Hedefi açıklandı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı tarafından Denizyolu 
Sektör Raporu ve bununla 
bağlantılı olarak ‘Sektör He-
defi’ açıklandı.

Deniz topçuluğu 
hâlen geçerli mi?
Haluk Baybaş, deniz kuv-
vetlerinde topçuluğun gele-
ceğini ve önemini Marine-
Deal News okuyucuları için 
değerlendirdi.

NATO'nun dönüşüm 
zamanı geldi mi? 
Kuruluş felsefesinin öte-
sine geçen NATO ABD’nin 
değişen öncelik ve stratejik 
tercihleri nedeniyle tartışılır 
hâle geldi.
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Rusya'nın Chukotka Özerk Böl-
gesi'nin Pevek kentinde bulu-
nan Rosatom'un yüzer nükle-
er güç santrali (Floating Nucle-
ar  Power  Plant/FNPP) Akademik 
Lomonosov, kamusal bir gezi 
kapsamında ilk kez ziyarete açıl-
dı. Rusya Bilimler Akademisi Ural 
Şubesi Endüstriyel Ekoloji Ensti-
tüsü'nün önde gelen araştırmacı-
larından Alexey Yekidin liderliğin-
deki inceleme gezisine ekolojistler, 
akademisyenler ve kamu dernek-
lerinin temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, yüzer nükleer san-
tralin çevre ve radyasyon güvenli-
ği ile ilgili verilerin toplanması ve 
analiz edilmesinin yanı sıra, tesi-
sin ve genel işleyişinin değerlendi-
rilmesi ile elde edilen sonuçların 
halkla paylaşılmasını sağlamak 
amacıyla ziyarette bulundu. Çev-
reciler hem istasyonda ve çev-
resinde, hem de Pevek şehrinde 
çeşitli ölçümler yaptı.

Elde edilen bulgular, hem yüzer 

nükleer santralin çevresindeki hem 
de Pevek şehrindeki artalan rad-
yasyonuna doğal radyonüklidler 
ve kozmik radyasyon gibi yalnızca 
doğal kaynakların neden olduğunu 
ortaya koydu. Bulgulara göre ayrıca, 
söz konusu radyasyonun ortalama 
değerinin her iki bölgede de 0.12 
μSv/h'yi aşmadığı da tespit edildi.

İki KLT-40S reaktörüne sahip 
FNPP, 70 MW değerinde elektrik 
enerjisi ve 50 Gcal/h değerinde ter-
mal bir enerji kaynağı. Yüzer güç 
ünitesi (FPU) “Akademik Lomono-
sov” ve FPU'dan tüketicilere ısı ve 
elektrik sağlamak için tasarlanmış 
kara altyapısından oluşuyor. 

Rusya Bilimler Akademisi Ural 
Şubesi Endüstriyel Ekoloji Ensti-
tüsü'nün önde gelen araştırmacı-
larından Alexey Yekidin, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Yüzer 
Nükleer Güç Santrali’nin sanayi 
bölgesinde, çevresinde ve Pevek 
şehrinde 20’den fazla ölçüm yapıl-
dı ve incelenen alanlarda yapay 

radyonüklid tespit edilmedi. Dola-
yısıyla yüzer nükleer santralin 
işletilmesinin bölgenin radyoeko-
lojik durumunu olumsuz etkile-
mediği sonucuna varıldı,” dedi.

Yeşiller Partisi üyesi ve biyolog 
Larisa Kosyuk ise değerlendirme-
sinde, “FNPP Projesi, AB tarafın-
dan getirilen karbon emisyonları 
düzenlemesi bağlamında yeşil tek-
nolojilere enerji sektöründe örnek 
teşkil edebilir. Bu tür güç santral-
leri, hidrolojik enerji kaynakları-
nın bulunmadığı, kömür ve petrol 
ürünleri gibi yakıt sevkiyatının 
maliyetli olduğu Rusya'nın özellikle 
Kuzey Kutup ve Uzak Doğu bölge-
lerinde faydalı olacaktır. Uluslara-
rası Atom Enerjisi Ajansı'na göre, 
nükleer enerji, dünyanın elektrik 
üretiminin yüzde 10'unu oluşturan 
dünyanın en büyük ikinci enerji 
kaynağıdır,” şeklinde konuştu.

İnceleme gezisine katılanlara 
yüzer nükleer santralin şebekeye 
bağlanmasından bu yana kasabada 

meydana gelen değişiklikleri anla-
tan Rosenergoatom A.Ş’nin Bölge 
Müdür Yardımcısı Kirill Toropov da 

“Yüzer nükleer santral sadece ek bir 
enerji kaynağı getirmekle kalma-
mış, bölgenin enerji sektöründe ve 
genel olarak ülkenin enerji sektö-
ründe Küçük Modüler Reaktörler 
(SMR) teknolojilerinin geliştirilme-
sinde de yeni bir sayfa açmıştır. 
FNPP, işletime alınmasından bu 
yana, güvenilir ve yenilikçi bir ter-
mal ve elektrik enerjisi kaynağı 
olduğunu göstermiştir. FNPP’nin, 
Chaunskaya CHPP'den (birleşik ısı 
ve elektrik üretimi yapan santral) 
kaynaklanan kömür kurum emis-
yonlarında yüzde 30'luk bir azal-
mayla hem Pevek şehrinde hem 
de Chaunskaya Körfezi'ndeki flora 
ve faunanın restorasyonu ve foklar 
ile diğer deniz hayvanlarının geri 
dönüşüyle çevredeki su kütlele-
rinde çevresel durumun iyileştiril-
mesine olan olumlu katkısını fark 
etmemek mümkün değil,” dedi.

Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ve tek 
yerli Ecotorq şanzımanını Eskişe-
hir Fabrikası’nda gerçekleştirilen 
basın toplantısı ile tanıttı. İlk ve 
tek yerli şanzıman yatırımı ile Ford 
Otosan, motor, şanzıman ve aksın 
üçünü de geliştiren sayılı global 
kamyon üreticilerinden biri konu-
muna ulaştı.

58 milyon euro yatırım  ve 
TÜBİTAK'ın  13,5 milyon TL  tuta-
rında  Ar-Ge teşviki ile Ford Oto-
san mühendisleri tarafından 
tasarlanıp geliştirilen yerli şan-
zıman sayesinde Ford Otosan’ın 
ağır ticari markası Ford Trucks’ın 
Eskişehir’de ürettiği ağır ticari 
araçlardaki yerlilik oranı yüzde 
90’lara ulaşacak. 230 mühendisin, 
5 yılda tasarım, test ve geliştirme 
aşamalarını tamamladığı Tür-
kiye'nin ilk ve tek yerli Ecotorq 
şanzımanı, 1 milyon km’yi aşkın 

yolda, farklı koşullarda birbirin-
den zorlu testlere tabi tutulurken, 
küresel arenada Türkiye'nin ağır 
ticari araç üretimindeki rekabet 
gücünün artmasına, yan sanayi ve 
tedarik ekosisteminin gelişmesine 
de katkı sunacak.

Ford Trucks ile ulaştıkları 
üstün Ar-Ge ve mühendislik yete-

neğinin, hatırı sayılır bir geçmişe 
sahip olmakla birlikte geleceğe 
ışık tutmaya devam ettiğini ifade 
eden Ford Trucks Türkiye Direk-
törü Burak Hoşgören, "Bugün 
ulaştığımız noktada; Ford’un ağır 
ticari araçlar ve ilgili dizel motor 
ve motor sistemleri için küresel 
mühendislik merkeziyiz ve Türki-

ye’nin otomotivde en büyük Ar-Ge 
merkezi konumundayız. Hayata 
geçirdiğimiz başarılı yatırımları-
mızla ülkemizdeki otomotiv eko-
sistemini, yan sanayiyi ve teda-
rikçilerimizi de bizimle birlikte 
büyüttük. Hep beraber büyümeye 
devam ediyoruz. Tamamen Türk 
mühendisliği ile geliştirdiğimiz ve 
ürettiğimiz 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödüllü F-MAX’in dünya 
çapındaki başarısı bizleri gururlan-
dırıyor. Ford Trucks kamyonlarımı-
zın kalbi Ecotorq motor ve arka 
aksın ardından, 58 milyon euro 
yatırım ve TÜBİTAK'ın 13,5 milyon 
TL tutarında Ar-Ge teşvikiyle haya-
ta geçirdiğimiz, 230 mühendisimi-
zin emek verdiği Türkiye'nin ilk 
ve tek yerli şanzımanıyla sizlerin 
karşısındayız. Bir ilki daha gerçek-
leştirerek; motor, şanzıman ve aks 
ile birlikte bir aracın tüm aktarma 
organlarını geliştirip üretebilen 
sayılı markalar arasına girmenin 
gururunu yaşıyoruz,” dedi.

Tersan Tersanesi Nordlaks için 
inşa edilen ikinci LNG’li ‘‘Canlı 
Balık Gemisi’’ NB1089’u teslim 
etti. Serinin ikinci gemisi olan 
84 metre uzunluğunda ve 19 
metre genişliğindeki NB1089, 
teknolojik olarak gelişmiş balık 
taşıma sistemlerinin yanı sıra 
tahrik sistemi ile de öne çıkı-

yor. Her biri 135 m3 iki adet 
LNG tankı ve bunlara bağlı dört 
ayrı yakıt şartlandırma sistemi 
ile yenilikçi tasarımı sayesinde 
benzersiz bir gemi olan Harald 
Martin, gaz motorlarının kul-
lanılması ile geleneksel dizel 
motora kıyasla CO2 emisyonla-
rında yüzde 30 azalma sağlıyor. 

LNG kullanımıyla ise geminin 
NOx emisyonlarında yüzde 90 
azalma sağlaması hedeflendi. 

4,300 m3 kargo ambar kapa-
sitesine sahip olan gemide 
ayrıca balıkları deniz bakteri-
lerinden kurtarmaya yarayan 
balık arıtma sistemi bulunuyor. 
Mürettebatı için geniş ve kon-

forlu yaşam mahalli ile dona-
tılan gemi, NSK Ship Design 
tarafından tasarlandı ve DNV 
gözetiminde inşa edildi. Gemi 
hizmet vereceği somon balığı 
çiftliği ile online bağlantı siste-
mi sayesinde koordineli çalışa-
cak. 395 metre uzunluğunda-
ki gemi şeklindeki yüzer balık 
çiftliği, 47x47 metrelik altı adet 
ünitede toplam 10,000 ton balık 
tutabilme kapasitesine sahip.
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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.

İkinci gemi teslim edildi

Barcolana Deniz Zirvesi (The 
Barcolana Sea Summit), katı-
lımcı şirketlerin sürdürülebi-
lirlik politikalarını yönlendiren 
siyasi, ekonomik ve sosyal 
nitelikli bir zirve olarak her 
yıl düzenleniyor. Etkinlikte bu 
yıl gerçekleştirilen oturumlar-
da, Akdeniz'in sağlığı ile ilgili 
konular ele alındı ve Akdeniz'i 
korumak için harekete geçme-
nin önemi vurgulandı.  

DFDS Akdeniz İş Birimi, Bar-
colana Deniz Zirvesi kapsamın-
da sürdürülebilirlik hedeflerini 
ve bu yöndeki çalışmalarını 
paylaştı. Etkinlik, Akdeniz'deki 
mevcut denizciliğin durumunu 
ve onu korumaya yönelik yeni-
likçi, sürdürülebilir ve entegre 
politikaları ele aldı.

DFDS, şirketin yeşil lojistik 
ile ilgili hedeflerini ve planlarını 
sundu; 2050 yılına kadar iklim 
açısından nötr olmak ve 2030 
yılına kadar feribot ve kamyon-
lardan kaynaklanan CO2 emis-
yonlarını yüzde 45 azaltmak 
yönündeki genel hedeflerini 
açıkladı. Şirket, 2020'de kar-
bon emisyonlarının azaltılması 
konusundaki hedeflerinin yüz-
de 50'sine ulaştıklarını paylaştı. 

DFDS Akdeniz İş Birimi Baş-
kanı Lars Hoffmann, “DFDS 
olarak lojistikte daha iyi ve 
sürdürülebilir bir gelecek için 
alternatif çevre dostu çözüm-
ler üretmeye kararlıyız. Elle 
tutulur örnek vermek gerekir-
se, bugün Trieste liman ter-
minalimiz sayesinde, Türkiye 
ve Avrupa arasındaki tüm yük 
hacimlerinin yaklaşık yüzde 
50'sini demiryolu ile taşıyo-
ruz. İlk yeşil gemimizi, en geç 
2025’te suya indirme hedefi-
miz var. Yalnızca sürdürülebi-
lir yakıtlar ve gelecek projeler 
üzerine çalışan Sürdürülebilir 
Filo Projeleri’ni kurduk. Bir-
çok limanla işbirliği içindeyiz 
ve gemilerimiz için kıyı gücü 
çözümleri geliştirdik. Önümüz-
deki dönemde, Gothenburg’un 
tamamen kıyı gücü ile faaliyet 
göstermesini bekliyoruz. Belirli 
rotalarda, çevre dostu amon-
yak ve metanol yakıtları için 
testler yapıyoruz,’’ dedi.

Akdeniz için 
daha iyi bir 
gelecek 

'Daha zor bir 
döneme girmiş 
bulunuyoruz'

01 Merkez Bankası’nın 
politika faizlerini piyasa 
faizleri düşsün, finansal 
koşullar gevşesin diye indir-
diğini belirten ekonomist-
ler, “Fakat tam tersi oluyor. 
Sorunlu bir tablo” diyor. 200 
baz puan indirimin genelde 
sert bir ekonomik yavaş-
lama ya da şok anlarında 
değerlendirilebilecek bir 
indirim olduğuna dikkat 
çeken ekonomistler, enf-
lasyon, hedefin 4 katıyken 
aciliyetin sebebini anlaya-
madıklarına işaret ediyor. 
Bu durumda ekonomik 
bir okuma yapmanın pek 
mümkün olmadığını ifa-
de eden uzmanlar, “Düşen 
faizlere rağmen Merkez'in 
borç alma ve geç likidite 
penceresi aralığının 600 baz 
puanda kalması, faizlerin 
sertçe indirilmesi ve öngö-
rülemez bir veri dayanak 
düzenine geçilmesi ne yazık 
ki finansal risklerin yüksek 
kalacağı bir döneme işaret 
ediyor. Döviz kurunun yük-
sek, enflasyonun yüksek, 
maliyet yapmanın daha 
da zor olacağı bir döneme 
daha girmiş bulunuyoruz,” 
değerlendirmesinde bulu-
nuyor.

FNPP akademisyenlerce incelendi

İlk yerli şanzıman tanıtıldı
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Bize öğretilenler doğru değil yan-
lış olmalı.

Ulusal ve uluslararası kanun 
koyucular da boşa emek vermiş 
olmalı. 

İkinci olasılığı atalar sözüy-
le teşbih edelim: Besle kargayı 
oysun gözünü.

Öyle ya…
İyiliğimizi, sağlımızı, haklarımı-

zı, adaleti tesis edip koruyanlar; 
kişi dürüst ve iyi olmayınca ne 
yapsın?

Herkes 3 maymunu oynayınca 
adaleti koruyanlar, kanun koruyu-
cular ne yapabilir ki!

Birileri menfaatlerini önceliyor 
ve her şeyin üstünde sayıp göze-
tiyor. Karşılıklı kazan kazan duru-

mu mu bu?
Bilek güreşi iyilerle iyi olma-

yanlar arasında olsa gerek.
Taş olsa çatlardı bunca yazıdan 

sonra!
Okyanus ötesinden verdiğiniz 

demeçte de yazıldığı üzere, “Türk 
denizciliğinin gelişmesine katkı-
nız” Kanunlarımızı yok sayarak 
mı oldu o kutsal mesleğinizi icra 
ederken?

Merak ediyorum?
Arada atıp tutuyordunuz ya; 

bana, ona, şuna ve belki hiç kar-
şılaşmadığımız ve hiç karşılaşma-
yacağımız onca insana; Türkler 
şöyle, Türkler böyle… Ceddime 
ettiğiniz iftira içeren o tarihi lafı 

da hatırlamanızı tavsiye ediyorum. 
Ben unutmadım. Benden gere-
ken cevabı ciddiyetle almıştınız ya 
hani. İspat et dediğimde, “belge 
yok ki demiştiniz ya hani”…

Bakın gördünüz mü, sizin gibi 
sigortacılık/sigorta brokerliği 
mesleğini icra edenler mesleğini 
kötüye kullanmasın diye en ince 
ayrıntısına kadar titizlikle yazılmış 
bir Kanunumuz var (5684 Sayılı). 
Mevzuat var. Yönetmelik var. İlgili 
STK’ların onca yazılı sözleri var. 
Cezai müeyyideleri var. Kanunlara 
uyan ve bu değerlerimizi koruyan 
onca meslektaşınız var.

Ancak hiç yokmuş gibi şahsınız 
için.

Hani kötüydük biz?

Bundan gayri iyilik mi olur şah-
sınız için?

Türk P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğunuzdan bu 
yana yıllarca (fiili olarak) o Kanun 
yokmuş gibi davranmışsınız. Ben 
şahidim. Hepimiz şahidiz. İMEAK 
DTO da şahit. Eski ve yeni Başkanları 
da şahit. Gerçek bu imiş. 

Kanunu yok saydığınızı öğren-
diğimden, onca yazılı metni oku-
yup anladığımdan beri bu köşede 
defalarca yazı yazdım. İlgili kişile-
ri bilgilendirdim. İdrak ettiklerini 
sanıp güvendim ve bekledim.

İMEAK DTO “inceleyeceğiz” dedi. 
Koskocaman bir yaz geçti.
Üzgünüm…
Güven yolda kaldı. İş başa düştü.

Uzun lafın kısasını yazalım…
Sayın Aret Taşcıyan siz kanun-

ların üstünde misiniz ki kimseye 
hesap vermiyorsunuz? Soruyu bir 
de şöyle soralım: Kimse neden size 
hesap sormuyor ya da soramıyor?

Gerçek bu.
Mine Kırıkkanat’ın Destina kita-

bında yazdığı gibi:
…Ama gerçek, er geç doğrulanır.

***
Büyük Türk ve tek Kahramanım 

Mustafa Kemal Atatürk… Sizi 
saygı, özlem ve minnetle anı-
yorum. Fikirleriniz ve en büyük 
eseriniz Cumhuriyet bize emanet, 
ışıklar içinde uyuyunuz.
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Bir denizaltının yönetimi, 
denizaltının beyni olan SHM 
(Santral)’den yapılmaktadır. SHM 
komuta/savaş sistemlerinin tek-
nolojik gereksinimleri ve ağırlık-
lı olarak fiziksel boyut sınırları 
düşünülerek cihazların bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan “sis-
tem düzeni”nden oluşmaktadır.

"Geleceğin Denizaltıları”nın, 
yapay zeka, makine öğrenmesi, 
otonom sistemler, artırılmış ger-
çeklik benzeri insan-bilgisayar 
etkileşim yöntemleri gibi birçok 
teknolojik özelliği bünyesinde 
barındırması kaçınılmazdır.

Teknolojinin ilerlemesi ile bir-
likte insan-makine arasındaki 
ilişki önem kazanmakta, insa-
nın algı/kavrama/konsantrasyon 
kabiliyetine ait boyutların da 
tasarım kriterlerine dahil edilme-
si tasarlanan sistemlerin başarısı 
için önemli rol oynamaktadır.

Diğer taraftan SHM gibi bir-
çok alt sistemi içerisinde barın-
dıran sistemler bütününde tüm 
bu akıllı yazılım/teknolojinin 
nihayetinde insan ile etkileşmek 
durumunda olduğu çoğunlukla 
göz ardı edilmektedir.

SHM sisteminin bütününe 
“Komutan Gözü” ile bakıldığında 
kendi içerisinde mükemmel çalı-
şan alt sistemler, biraraya geldiğin-
de personel ile iletişimi zorlaştıran 
engellere dönüşebilmektedir. 

Tam burada insan-makine etki-
leşimi kadar önemli insan-çevre 
etkileşimi kendisini göstermektedir.

Tasarımda “Gerçekçi-İleri 
Görüşlü” (Realistic-Futuristic) 
bakış temel yaklaşım olarak 
benimsenmiş, yaklaşımının rea-
listik kısmında insan-çevre, fütü-

ristik kısmında insan-makine 
etkileşimi esas alınmıştır. 

Tasarımda personelin çevresinde 
olanları daha kolay algılayabilmesi-
ni sağlayacak, birbirleriyle iletişimini 
azami seviyeye çıkartacak, personel 
hatasını en aza indirecek ve Denizal-
tı Komutanının tüm SHM’ye haki-
miyetini kolaylaştıracak bir yerleşim 
göz önüne alınmıştır. 

Denizaltıcı personel temi-
ni/idamesinin güç ve maliyet 
getiren bir süreç olduğundan 
hareketle teknolojinin getirdiği 
imkânlar kullanılarak mümkün 

olan en az personel ile görevlerin 
yerine getirilmesi de bir tasarım 
kısıtı olarak ele alınmıştır.

Günümüz denizaltıları ile oto-
nom teknolojileri birleştirerek 
asgari sayıda personelin buluna-
cağı hibrit denizaltı yerleşimine 
sahip tasarım, insansız denizal-
tılara azami hazırlık altyapısını 
sunmaktadır.

Akustik iletişim teknolojisinin 
insansız denizaltıları operasyonel 
açıdan mümkün kılacak şekil-
de gelişmesi durumunda, kon-
sept SHM uygun platform/kara-

ya konuşlandırılarak denizaltıya 
kumanda edebilecektir.

Tasarım, insan algı/kavrama 
kabiliyeti ve beklentileri ile uyum-
lu fiziksel yerleşimi hayata geçir-
mesi nedeniyle denizaltı haricinde 
de farklı platformlarda ve karada 
bulunan harekât/kriz merkezleri-
ne de uygulanabilir bir yapıdadır.

Temel amacı insan-çevre uyu-
munu artırmak olan tasarıma sade-
ce görsel olarak bakıldığında uzay 
gemilerini andırdığı düşünülebilir.

3 boyutlu ve karanlık ortamda 
uzun süre görev icra edebilmeleri 
ve kısıtlı şartlarda personel ihti-
yaçlarını karşılayabilme özellik-
leri göz önüne alındığında “Uzay 
Gemileri/İstasyonları” ile büyük 
benzerlikler gösteren denizaltı-
ların, uzay gemilerine değil, uzay 
gemilerinin denizaltılara benze-
diğine ayrıca dikkat edilmelidir.

Özetle, insan algı/kavra-
ma kabiliyeti ve beklentileri ile 
uyumlu, SHM iş süreçleri öngö-
rülerek, “Personel Odaklı” şekil-
de tasarlanan konsept ile SHM 
içerisindeki durumsal farkında-
lığın azami derecede artırılması 
hedeflenmiştir.

Tasarım ile elde edilen 
kazanımlar:
n Personel odaklı, 
n Ayrı ve izole edilmiş SHM 

yapısı,
n Dairesel yapı,
n Komutan merkezde,
n Engelsiz ve sürekli göz 

teması,
n Kolay görünür büyük ekranlar,
n Görev ve iş süreçleri ile uyum,
n Merkezi veri kontrolü,
n Çok fonksiyonlu ve personel 

ihtiyaçları ile uyumlu konsollar,
n Arka tarafa yansıtılabilen 

çift taraflı konsol ekran görün-
tüsü,

n Yalın, sade ve kullanıcı dos-
tu tasarım,

n Konsollarda personel ihti-
yaçları için emniyet/fiziki kolay-
lıklar,

n İnsansız denizaltıların kon-
trolüne yönelik olarak azami 
hazırlık altyapısı,

n Denizaltılara ilave olarak 
karadaki ve farklı platformlar-
daki tüm harekât/kriz merkez-
lerine uygulanabilirlik.
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Geçmiş gelecekten daha zararsız…

Maersk Güney Amerika’nın 
batı kıyısı, Karayipler ve Orta 
Amerika’dan Kuzey Amerika 
arasındaki bağlantı güzer-
gâhlarında büyük değişiklik-
lere gidiyor.

Şirket, Ocak 2022’den iti-
baren geçerli olacağını açık-
ladığı değişikliklerle ayrıca 
Ecubex olarak da bilinen 
Kuzey Avrupa-Meksika-
Güney Amerika’nın batı kıyı-
sı-Ekvador servisini de devre 
dışı bırakıyor. 

Exubex servisinin Kuzey 
Avrupa’dan Veracruz ve Alta-
mira limanlarına olan bağ-
lantısı, merkezi rota olan 
Kuzey Avrupa-ABD doğu 
kıyısı-Orta Amerika güzergâ-
hındaki Kosta Rika Ekspresi 
servisine aktarılacak.

Bu değişim sonrası Ekva-
dor’dan Kuzey Avrupa’ya 
yapılan ihracatlar Panama-
da’ki CRX servisi veya Şili 
Ekspresi olarak bilinen CLX 
ile Kuzey Avrupa- Güney 
Amerika’nın batı kıyısı 
güzergâhına aktarılacak.

Maersk, soğutuculu kon-

teyner odaklı hizmetlerini ise 
Kolombiya Express (COEX) 
olarak, Turbo ve Santa Marta 
limanlarından Kuzey Avru-
pa’ya gidiş-dönüş şeklinde 
üç özel güzergâhla vermeye 
devam edecek.

Şirket, Haziran 2019’a 
kadar benzer bir güzergâh 
işletmiş ancak bunu daha 
geniş bir yapılanmanın par-
çası olarak yeni bir dizi hiz-
metle değiştirmişti.

Ocak ayında başlaya-
cak olan bu yeni hizmetin 
güvenirliği ve hizmet kali-
tesini artıracağı öngörülüyor. 
Maersk, özellikle pandemi 
şartlarında yaşanan benze-
ri görülmemiş operasyonel 
zorlukların kapasite yeter-
sizliğine ve öngörülemeyen 
gecikmelere sebep olma-
sından dolayı değişimi bir 
gereklilik olarak gördüğünü 
açıkladı.

Şirket, revize edilmiş CRX, 
CLX ve COEX hizmetlerinin 
güzergâhı ve filosu ile ilgi-
li tüm ayrıntıları kasım ayı 
içinde açıklamayı planlıyor.

Maersk güzergâhlarını 
değiştiriyor
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ABD geri 
dönmedi mi?
Kuşkusuz değişen 

jeopolitik yönelimlerin arka pla-
nını ABD'nin kendi pozisyonunu 
yeniden tanımlaması oluşturu-
yor. Trump’ın Başkanlığı döne-
minde eleştirilmeye başlanan 
NATO, ABD bakımından taşınma-
sı her geçen gün ağırlaşan bir yük 
olarak ifade edildi. ABD’yi tüc-
car zihniyetiyle yöneten Trump, 
kafayı eşit külfet paylaşımına 
takmış, adeta tüm müttefiklerine 

“pamuk eller cebe” diyerek Trans-
Atlantik ilişkilerde travma yaşan-
masına neden olmuştu.

Bu nedenle Trump'ın Demok-
rat halefi Biden'dan beklentiler 
yüksekti. Lâkin o da Avrupa’yı 
hayâl kırıklığına uğratmışa benzi-
yor. Her ne kadar ABD'nin dünya 
liderliğine geri döneceği minva-
lindeki "Amerika geri döndü" slo-
ganıyla iktidara gelse de Biden da 
ABD’nin yeni dönem fabrika ayar-
larına uyum sağladı. Trans-Atlan-
tik ilişkileri sözde restore etmek 
adına çok konuşmasına karşın 
Biden, beklenen reel politik adım-
ları atmadı. Bu oldukça anlaşıla-
bilir bir durum, zira günümüzde 
ABD’nin öncelikli hedefi Çin. Bu 

nedenle Biden da selefi Trump 
hatta Obama gibi Hint-Pasifik 
bölgesini önceleyen stratejiler 
uyguluyor. Elbette Avrupalı müt-
tefiklerini ve NATO’yu oyunda 
tutabilmek üzere Rusya fobisini 
gündemde tutarak…

NATO’nun varoluş nedenleri 
sorgulanıyor mu?
ABD’nin Afganistan'dan ansı-

zın çekilmesinin müttefiklerde 
yarattığı travmanın beraberinde 
soru işaretlerine de neden olduğu 
günler yaşıyoruz. Kaotik gelişme-
lerin hüküm sürdüğü Afganis-
tan, ABD’nin Vietnam’dan sonra 
yaşadığı ikinci jeopolitik çekilme 
olarak tarihteki yerini aldı. Diğer 
taraftan AUKUS paktının ansızın 
ilanı ve Fransa’nın Yunanistan 
ile akdettiği savunma güvenlik 
anlaşması NATO’nun varoluş 
nedenleri ile açıktan tenakuza 
neden oluyor. 

NATO’nun tartışmasız hege-
monik güç hâline geldiği Soğuk 
Savaş sonrası dönemde “AB müs-
takil savunma yapılarından” söz 
edilmesi Washington'da karşılık 
bulmadığı gibi tepkiyle karşıla-
nırdı. ABD'nin bu tepkisinin her 
daim İngiltere tarafından des-
teklendiğini hatırlatalım. Öyle ki 
BREXIT öncesi İngiltere, Avrupa 
ordusu olarak adlandırılan Avru-
pa güvenlik özerkliği için herhan-
gi bir planın yürürlüğe girmesi 
gündeme gelirse veto hakkını 
kullanacağını dahi vurgulardı. 

Avrupa'nın "stratejik 
özerkliği"
Günümüzde değişen jeopoli-

tik tercihler nedeniyle ABD’nin 
olumsuz tutumunda makas 
değişikliğine gittiğini görüyoruz. 
İngiltere’nin AB'den ayrılması ile 
Avrupa’nın liderliğine soyunarak 
önalan Fransa ise ısrarını her 
geçen gün ivmelendiriyor. Geli-
nen aşamada Macron'un Avru-
pa'nın "stratejik özerkliği" olarak 
adlandırdığı yaklaşımın Atlan-
tik'in her iki yakasında kabul gör-
meye başladığı gözleniyor. Kuş-
kusuz bu değişimin nedenleri var.

Biden liderliğindeki ABD son 
dönemde transatlantik ilişkileri 
restore etmek bir yana Avrupalı 
müttefiklerine seri hayâl kırık-
lıkları yaşatıyor. İlişkilerdeki ilk 
kırılmayı ABD'nin Afganistan'dan 
tek taraflı ve “hızlı” çıkışı oluştur-
du. Bu kararıyla ABD, güvenlik 
alanında kendi yoluna gitmek-

le itham ediliyor ki bu durum 
NATO’nun kolektif güvenlik 
ruhuna aykırı.

Diğer taraftan geçen ay 
temas ettiğimiz ABD, İngiltere ve 
Avustralya arasında imzalanan 
AUKUS Anlaşması da ikinci bir 
fay hattının kırılmasına neden 
oldu. Ekim ayında Fransa’nın 
Yunanistan’ın hamiliğine soyun-
ması ve iki ülke arasında imza-
lanan savunma güvenlik anlaş-
ması ise NATO’nun varlığının ya 
da bir dönüşüme ihtiyacı olup 
olmadığının sorgulanmasına 
neden oldu.

Atılan bu adımlar manidar. 
AUKUS paktının Çin’i hedef aldığı 
aşikâr. Eleştirilere verilen yanıt 
AUKUS’un NATO’yu tamam-
lar mahiyette bölgesel bir ini-
siyatif olduğu şeklinde. İyi hoş 
ama Yunanistan’ın önce Fransa 
ile yaptığı (ve ABD ile yeniledi-
ği) Anlaşmanın muhatabı kim? 
Elbette Türkiye. Öyleyse ortaya 
şöyle bir garabet çıkıyor. Tümü 
NATO üyesi olan üç ülke bir baş-
ka NATO üyesine karşı ittifaklaş-
maya gidiyor. Her ne kadar ABD, 
Yunanistan ile yenilediği Savun-
ma İşbirliği Anlaşması’nın Rus-
ya’ya karşı olduğunu kaydetse de 
bu durum sadece Yunanistan’ın 
daha da şımarmasına neden olu-
yor. Yunan Başbakanı Miçotakis 
tarafından Akdeniz'deki "Avrupa 

çıkarlarının" savunulması için 
önemli bir adım olarak nitelendi-
rilen Yunanistan-Fransa Savun-
ma Anlaşması ayrı bir Avrupa 
savunma ve güvenlik paktı yarat-
ma sürecinin başlangıcı hâline 
geliyor.

Maalesef NATO’nun ruhuna 
aykırı bu anlaşmalar, Türkiye’yi 
İttifak tarafından “tehdit” ve 

“rakip” olarak tanımlanan Rusya 
ve Çin ile aynı kategoriye indirgi-
yor. İttifakın kadim üyesi Türkiye 
alenen ötekileştiriliyor. Meseleyi 
21-22 Ekim tarihlerinde düzen-
lenen NATO Savunma Bakanla-
rı toplantısının yansımalarına 
odaklanarak irdeleyelim, lâkin 
öncesinde AB Konseyi Başkanı 
Charles Michel’e kulak verelim.

“NATO'yu güvenliğimizin 
temel taşı olarak görüyoruz”
Michel, 5 Ekim’de AB liderle-

rinin Slovenya'daki gayri resmî 
akşam yemeği öncesinde yaptı-
ğı konuşmada, AB'nin çok taraflı 
politikayı benimsediğini vurgu-
ladı. Afganistan, Hint-Pasifik'te-
ki son jeopolitik gelişmeler ve 
Çin ile ilişkilerden sonra AB'nin 
uluslararası sahnedeki rolüne 
temas eden Michel, "Güçlü ortak-
lara ihtiyacımız olduğuna inanı-
yoruz. İşte bu yüzden NATO'yu 
güvenliğimizin temel taşı olarak 
görüyoruz. Aynı zamanda AB'nin 

nasıl daha özerk hareket edebile-
ceğini değerlendiriyoruz” ifadele-
rini kullandı. Bu açıklama önemli, 
özerkliğe yelken açsa da Avru-
pa, NATO’yu merkezde tutmaya 
devam eden bir görüntü veriyor.

NATO Savunma Bakanları 
toplantısının yansımaları
Jeopolitik gelişmelerin dina-

mik işlediği bir süreçte Brüksel'de 
düzenlenen NATO Savunma 
Bakanları toplantısı, Rusya ile 
temsilciliklerin kapatılması kri-
zinin ertesinde gerçekleştirildi. 
İttifakın, Karadeniz'e odaklanan 
Rusya karşıtı bir planda uzlaşma-
sı dikkat çekerken, Avupa-Atlan-
tik bölgesinde caydırıcılığı pekiş-
tirecek ayrıntılı bölgesel planlar 
eşliğinde daha fazla silahlanma 
ve Rusya’ya mücavir bölgeler-
de daha fazla yığınaklanmanın 
hedeflendiği görüldü.

ABD Savunma Bakanı Aus-
tin'in Rusya karşıtı sert mesaj-
lar verdiği Gürcistan, Ukrayna 
ve Romanya turunun ardından 
düzenlenen toplantıda, yapay 
zekâ stratejisi geliştirmek üze-
re inovasyon fonunda uzlaşılır-
ken, İttifakın AB ile ilişkilerini 
yakınlaştırmaya yönelik ortak 
bir bildiri hazırlığı da gündeme 
geldi. Genel Sekreter Stoltenberg, 
Ukrayna'nın üyeliğine 30 NATO 
müttefikinin karar vereceğini 

Sovyetler Birliği tari-
he karışalı neredey-
se 30 yıl geçti. Bu 
dönemde eski Doğu 
Bloku ülkelerinin 
Avrupa Birliği (AB) ve 
NATO'ya entegras-
yonuyla tek kutuplu 
yeni bir dünya düze-
ni kuruldu. Ancak 
Rusya’nın toparlan-
ması ve Çin’in sah-
neye çıkışıyla şartlar 
değişti ve yer küre 
çok kutuplu bir yapı-
ya evrildi. Jeopolitik 
türbülanstan kaçınıl-
maz olarak etkilenen 
ve kuruluş felsefe-
sinin ötesine geçen 
NATO ise ABD’nin 
değişen öncelik ve 
stratejik tercihleri 
nedeniyle tartışılır 
hâle gelmeye başladı

Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliği 
hayâl olmaktan çıkabilir…

NATO'nun dönüşüm zamanı geldi mi? vurgularken, Rusya'nın “endişe-
lenmemesi gerektiğini” savundu 
ve NATO'nun 30 yıllık genişleme-
sinin Avrupa marjında barış ve 
istikrara katkı yaptığını iddia etti. 

Doğru kuvveti, doğru 
zamanda, doğru yerde 
konuşlandırmak
Stoltenberg, Bakanların kriz-

lerde ve çatışmalarda NATO'yu 
savunacak kapsayıcı yeni bir 
planı onayladıklarını, buradaki 
amacın doğru kuvvetleri doğru 
zamanda doğru yerde konuş-
landırmak olduğunu kaydetti ve 
Rusya'nın füze sistemleri tehdidi-
ne verilebilecek karşılıkları da ele 
aldıklarını, Rusya'nın istikrarsız-
laştırıcı tavrını NATO'nun tekrar-
lamayacağının altını çizdi.

NATO Savunma Bakanlarının, 
birden fazla cephede herhangi bir 
Rus saldırısına karşı onayladıkla-
rı plan esasen NATO’da mevcut 
bölgesel savunma planlarının 
ötesine geçiyor. Bu durum ABD ve 
İngiltere’nin ve hatta Fransa'nın 
Hint-Pasifik stratejileri geliştirdi-
ği bir dönemde Rusya'yı Avrupa 
nezdinde NATO’nun kadrajında 
tutmada bir kaldıraç olarak kul-
lanıldığı izlenimini doğuruyor.

Stoltenberg: AB'nin 
savunma çabalarını 
memnuniyetle karşılıyorum
Stoltenberg’in AB’nin savun-

mada kendi imkânlarını artırma 
gayretlerine yönelik kullandı-
ğı argümanlar da dikkat çekici. 
Kuvvetlerin hazır tutulması ve 
yeni imkânlar sağlanması gibi 
konularda AB'nin savunma çaba-
larını memnuniyetle karşıladığını 
belirten Stoltenberg, bu çabaları-
nın NATO'yu tamamlayıcı mahi-
yette olduğunu belirtti. 

Avrupa ile Kuzey Amerika ara-
sında görüş ayrılığı olmadığını 
vurgulayan Stoltenberg, AUKUS 
Anlaşması’na yönelik "Müttefik-

ler arasında bazen ikili farklılık-
lar, anlaşmazlıklar olabilir ancak 
NATO her zaman ana görev üze-
rinde birleşme, birlikte çalışıp 
ittifakı güçlendirme imkânına 
sahiptir. Asya Pasifik'te gördük-
lerimiz, Çin'in yükselişi gibi geliş-
meler Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka'nın NATO içinde birlikteliğini 
daha da önemli kılmaktadır" ifa-
delerini kullandı. Genel Sekrete-
rin eleştirileri baskılamak üzere 
ayrışmayı önleyici ve itidalli bir 
üslup kullandığı gözlendi.

Fransa Savunma Bakanı 
Parly: Avrupa 
savunmasından korkmayın
Genel Sekreterin aksine Fran-

sa Savunma Bakanı Parly daha 
agresif bir çıkış yaptı. Avrupa 
ordusu kurulması bağlamında 
Parly, ittifakın diğer üyelerine 
AB'nin savunma planından kork-
mamaları gerektiğini, bu plandan 
ABD'nin de fayda sağlayacağını 
ve bir Avrupa gücünün İttifakı 
daha da güçlendireceğini öne 
sürdü. Parly devamla, "Avrupa 
savunması, NATO'ya karşı inşa 
edilmeyecek, tam aksine; daha 
güçlü bir Avrupa, daha güçlü ve 
daha dirençli bir ittifaka katkı-
da bulunacaktır" argümanlarını 
kullandı.

ABD Savunma Bakanı 
Austin: Memnuniyetle 
karşılıyoruz
Fransa’nın bu çıkışına 

ABD’nin “olumlu” yaklaşımı iki 
ülke arasında bir anlayış birliği 
olabileceği izlenimini uyandırdı. 
Toplantıda ABD Savunma Bakanı 
Austin, Fransa ve ABD Başkanları 
tarafından eylül ayında yayın-
lanan ortak açıklamayı hatırla-
tarak, daha yetenekli bir Avru-
pa savunmasını memnuniyetle 
karşıladıklarını kaydetti. ABD'li 
Bakan, "Görmek istediğimiz, 
NATO'nun yaptığı türden faali-

yetleri tamamlayan girişimlerdir" 
değerlendirmesinde bulunarak, 
NATO müttefiklerini bir numa-
ralı görevlerini yerine getirmeye 
çağırdı ve bu görevin "güvenilir 
caydırıcılık ve savunma" olduğu-
nun altını çizdi.

Hint-Pasifik bölgesinde Avru-
pa ve ABD stratejileri arasında bir 
çelişki olmadığını kaydeden Aus-
tin, NATO müttefiklerinin Çin'in 
askeri yükselişine karşı birlikte 
çalıştığını, Hint-Pasifik bölgesinin 
özgür kalmasını sağlamak için 
kolektif çalışma sözü verdikleri-
ni belirtti. AUKUS sonrası Fran-
sa’nın yoğun tepkisine maruz 
kalan ABD’nin arayı düzeltmek 
için hamleler yaptığı anlaşılıyor.

İngiltere: AB ordusu gereksiz 
Toplantıda görüş bildiren 

İngiltere Savunma Bakanı Ben 
Wallace ise Avrupa ordusu inşa 
etme girişimini “dikkat dağıtıcı” 
ve “gereksiz” olarak nitelendirdi. 
NATO’nun doğulu müttefikleri 
Rusya korkusu nedeniyle İtti-
fakın dikkatinin dağılmasını ve 
ABD’nin tamamıyla Çin’e odak-
lanmasını kendi güvenlik endi-
şeleri nedeniyle tercih etmedik-
lerini hatırlatalım. Benzer durum 
AB’nin stratejik özerkliği için de 
geçerli.

Doğulu müttefikler Rusya’ya 
karşı AB ordusunun yeterli 
olmayacağını, her hâl ve kârda 
NATO’ya yaslanmanın daha ras-
yonel bir tercih olacağına inanı-
yorlar. İngiltere esasen Doğulu 
üyelerin bu hassas tarafına oyna-
yarak Fransa’yı sekteye uğratma-
ya çalışıyor.

Rusya’nın tepkisi
21 Ekim'de Almanya Savun-

ma Bakanı Karrenbauer’in, 
NATO'nun nükleer silahları kul-
lanmaya hazır olduğunu Rus-
ya'ya açık bir şekilde belirtmesi 
gerektiğini açıklaması şaşkınlık 

yarattı. Zira Rusya ile enerji mar-
jında işbirliğini ivmelendiren ve 
bu nedenle tepki çeken Almanya, 
son dönemde Rusya’ya karşı den-
geli bir yaklaşım tercih ediyordu.

Rusya Savunma Bakanı Şoy-
gu, Alman muhatabına anında 
cevap verdi. Rusya'yı askeri ola-
rak çevreleme çağrıları çerçeve-
sinde NATO'nun ülkesinin sınır-
larına doğru sürekli güç yığdığını 
belirten Şoygu, "Geçmişte benzer 
adımların Almanya ve Avrupa 
için nasıl sonuçlandığını Alman-
ya Savunma Bakanı iyi bilme-
lidir. Avrupa'da güvenlik, ancak 
Rusya'nın çıkarlarına halel getir-
meden ortak bir şekilde sağla-
nabilir. Fakat bu konuda NATO 
eşit diyalog kurmaya hazır değil" 
ifadelerini kullandı. NATO'nun 
Afganistan'a yönelik çevreleme 
politikasının sonucunun felaket 
ile sonuçlandığını nitelendiren 
Şoygu, bütün dünyanın hâlen bu 
olumsuz durumla meşgul oldu-
ğunu hatırlattı.

Anglo-Sakson 
Savunma İttifakı
ABD, İngiltere, Avustralya, 

Kanada ve Yeni Zelanda arasın-
daki Beş Göz istihbarat payla-
şımının NATO’da rahatsızlık 
yarattığını dikkate aldığımızda, 
AUKUS Anlaşması’nı Çin'i baskı-
lamaya odaklanmış yeni bir Ang-
lo-Sakson savunma ittifakı olarak 
yorumlamak hatalı olmayacaktır. 
Bu ve benzeri oluşumların gele-
cekte NATO'nun yerini alması 
gündeme gelebilir. Öte yandan 
NATO'nun başat iki aktörü olan 
ABD ve İngiltere’nin, kurdukları 
Anglo-Sakson savunma ittifakına 
daha fazla konsantre ve angaje 
olmaları durumunda, Avrupa'nın 
güvenliğine yönelik yükümlülük-
lerini devam ettirememe olasılık-
ları da belirebilir.

Mevcut konjonktürde Alman-
ya'nın 16 yıllık Merkel dönemi 

sonrası kısa vadede kendi iç işle-
rine odaklanması yüksek olası-
lık. Doğu ve Orta Avrupa ülke-
lerinin Rusya fobisi karşısında 
İngiltere’ye bağımlılıkları tarihsel 
ve yapısal. Eskiden NATO ve AB 
marjında süre gelen bu bağım-
lılık günümüzde tek boyuta 
(NATO) indirgenmiş durumda. AB 
içinde İngiltere’nin sağladığı des-
teğin kaybolması ise Fransa’nın 
elini kuvvetlendiriyor. Gelinen 
aşamada gerek NATO’nun gerek-
se AB’nin stratejik özerkliğinin 
yeni rotası için belirleyici faktör 
gelecek yıl Fransa’da düzenlene-
cek seçimler olacak. Macron’un 
iktidarını sürdürmesi durumun-
da Avrupa’nın stratejik özerklik 
projesi kaçınılmaz olarak ivme-
lenecek.

Sayılara bakın
NATO’nun son 30 yıldaki seyri 

Avrupa bakımından çok da olum-
lu sonuçlar doğurmadı. Dahası 
kimi üyelere göre Rusya daha 
güçlü bir tehdit hâline geldi. 
ABD'nin değişen stratejik önce-
likleri ve yeni müttefik tercihle-
ri kaçınılmaz olarak NATO’nun 
geleceğine de sirayet edecek. Bel-
ki de NATO'nun eskidiğini ilan 
eden Trump haklı çıkacak.

AUKUS ve Yunanistan-Fransa 
ittifakını küresel güvenlik yapılan-
masının nasıl dönüşeceğinin erken 
bir işareti olarak görebiliriz. Nite-
kim NATO Genel Sekreteri Stolten-
berg kilit sorunu açıkça özetliyor, 

"Sayılara bakın: NATO'nun savun-
ma harcamalarının yüzde sekseni 
AB üyesi olmayan müttefiklerden 
geliyor. Bu nedenle, AB üyesi olma-
yan üç NATO ülkesinin (Türkiye, 
İngiltere ve ABD) stratejik pers-
pektif ve öncelikleri, NATO mis-
yonunun Avrupa’nın savunması 
yaklaşımı ile çelişebilir.” Sözün özü, 
NATO'nun günlerinin sayılı olma-
dığı bir gelecek projeksiyonu olası 
görünmüyor.

MDN 
İSTANBUL
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal-
kınma Konferansı (UNCTAD)’nın 
2020 yılı verilerine göre, dünya 
deniz ticaretinde toplam gemi 
tonajı açısından ilk üç sırayı Yuna-
nistan, Japonya ve Çin almıştır. Lis-
tenin başındaki Yunanistan’ın gemi 
sayısı 4,648’dir fakat bu gemilerin 
yaklaşık yüzde 83’ü yabancı bay-
rak altında işletilmektedir (3,977 
gemi). Türkiye ise 1,528 gemiyle bu 
listenin 16’ncı sırasındadır. Ancak 
benzer şekilde özünde Türk gemi-
si olan bu gemilerin yüzde 76’sı 
yine yabancı bayrak altındadır. 
Deniz ticaretinde adeta kural hali-
ne gelen gemilerin yabancı bayrak 
altında işletilmesine ilişkin bu oran, 
Çin’de yüzde 56, İngiltere’de yüzde 
87, Almanya’da yüzde 90, Singa-
pur’da yüzde 45, İtalya’da ise yüzde 
36 olarak tespit edilmiştir.

Bu noktada dünyadaki gemi 
sicillerine bakacak olursak; 2020 
yılı verilerine göre Panama sici-
li toplam tonajın yüzde 4’üne 
tekabül eden 7,886 gemiyle liste-
nin başındadır. Panama’yı 3,716 
gemiyle (yüzde 4) Liberya ile 3,683 
gemiyle (yüzde 4) Marshall Adaları 
izlemektedir. Türk sicili ise toplam 
tonajın yüzde 1’ini oluşturan 1,216 
gemiyle bu listenin 30’uncu sıra-
sındadır.

Denizcilikte armatörlerin kendi 
ülkelerinin sicilleri ve bayrağından, 
farklı bir deyişle vatandaşı olduk-
ları ülkenin hukukundan uzakla-
şarak ticaret gemileri için farklı 
ülkelerin bayraklarını tercih etme-
lerinin birçok gerekçesi bulunmak-
tadır. Bunlar arasında yabancı gemi 
adamlarının istihdamı, alacaklılar-
dan uzaklaşmak, gerçek malikin 
gizlenmesi, teknik denetimlerden 
veya yoğun prosedürlerden kur-
tulma isteği sayılabilir. Fakat muh-
temelen en önemli gerekçe, mali 
yüklerden kaçarak vergi kolaylıkla-
rına yönelmedir.

Deniz ticareti faaliyetlerinde 

vergilendirme konusunda iki temel 
yöntem mevcuttur. Bunlardan ilki, 
gemiyle yürütülen faaliyetlerden 
elde edilen kazancın, farklı sektör-
lerdeki alelade bir ticaret şirketi-
nin kazancı gibi vergilendirilmesi-
dir (kurumlar vergisi/corporation 
tax). Fakat bu yöntem hem yüksek 
vergi yükleri getirir hem de deniz 
ticaretinde kazancın tespiti diğer 
sektörler nazara alındığında pek 
kolay değildir. Diğer yöntem ise 
tonaj vergisi (ücreti/harcı) olarak 
da bilinen (tonnage tax) gelir ya da 
kurumlar vergisine tâbi tutmaksı-
zın, açık bir deyişle ister gemiyle 
yüksek kazanç elde edilsin ister 
zarar edilsin, geminin/filonun net 
tonajına göre bir sabit bedel alın-
masıdır.

Tonaj vergisinde, armatörün 
fiili durumda elde ettiği kazanç 
ya da uğradığı zarardan bağımsız 
olarak gemiye göre bir hesaba giri-
şilir. Ortaya çıkan rakam, genelde 
standart bir yöntemde kazanca 
göre hesaplanacak kurumlar ver-
gisinden düşüktür. Tonaj vergisinin 
denizciler için adeta sabit bir kâr 
ve bunun vergilendirilmesi siste-
mi olduğu da söylenebilir. Tonaj 
vergisinde geminin faaliyet süresi 
genelde yıl bazında hesap edilir, 
ayrıca geminin tonajı arttıkça aza-
lan oranda bir cetvel kullanılır. 

Tonaj vergisi yönteminde de 
farklı alt uygulamalar mevcut-
tur. Örneğin denizciliği teşvik için 
yabancı bayrağa dahi izin vererek 
tonaj vergisi uygulamasını hayata 
geçiren Almanya’da geminin tona-
jına göre hesap yapılarak geminin 
bir yılda varsayımsal kazancı orta-
ya çıkarılır. Ardından söz konusu 
rakam, vergilendirmeye tâbi tutu-
lur. Yoksa gemiden sabit bir yıllık 
tonaj harcı/ücreti alınmaz. Mese-
la Almanya Federal Ulaştırma ve 
Dijital Altyapı Bakanlığı tarafın-
dan verilen örnekte; 45,000 tonaja 
sahip 6,500 TEU’luk bir konteyner 
gemisinin tonaj yönteminde yıllık 
65,000 euro vergiye tâbi kazancı-
nın varsayılacağı ifade edilmiştir. 
Ancak belirtmek gerekir ki Alman-
ya’daki bu yöntem, onu tercih eden 
armatörleri Alman Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 5A Maddesine göre 10 
yıl süreyle bağlamaktadır. 

Buna karşılık Malta’da ise yine 
tonaj üzerinden alınan farklı bir 
ücret sistemi mevcuttur. Malta, 
2017 yılında Avrupa Birliği’nin de 
katkılarıyla tonaj sistemi planı-
nı kabul etmiş ve klasik kazanç 
vergisi yerine tonaj ücreti (vergisi) 
imkânı getirerek yabancı armatör-
lerin Malta’ya yönelmelerinin önü-
nü açmıştır. Aslında Avrupa Bir-
liği’nde tonaj vergisini ilk getiren 
ülke Yunanistan’dır. Ardından bu 
yöntem Avrupa Birliği üyesi Hollan-
da, Danimarka, Belçika ve Finlandi-

ya’da kabul görmüştür. Müteakiben 
2000 yılında İngiltere, kendi ülke-
sindeki denizciliği teşvik maksa-
dıyla alternatif bir yöntem olarak 
tonaj vergisi sistemini ilan etmiştir. 
Bahsi geçen Malta ise denizcilere 
vergisel kolaylık yaratan bu kerva-
na sonradan dâhil olmuştur.

Örneğin Malta bayrağı çekmek 
isteyen bir armatör, 50,000 net 
tonajlık bir gemiye sahipse, kayıt 
esnasında yaklaşık 1,000 euro, yıl-
lık tonaj ücreti/vergisi olarak da 
ortalama 7,200 euro (annual ton-
nage tax) ödeme yapmakla yüküm-
lüdür. Yoksa Almanya’daki sistem 
gibi varsayımsal bir kazanç hesabı 
Malta’da mevcut değildir. O yüzden 
tonaj vergisi yerine tonaj ücreti/
harcı ifadesi de bu mânâda tercih 
edilebilir. Bununla birlikte Malta 
hukukunda geminin yaşına göre 
söz konusu yıllık sabit rakamlar 
artmakta veya azalmaktadır. Elbet-
te bu yöntemde de gemiyle elde 
edilecek kazanç için başka bir gelir 
ya da kurumlar vergisi talep olun-
mayacaktır.

Kolay bayrak devletlerinden 
farklı bir örnek olarak Marshall 
Adaları’na bakalım. Bilindiği üze-
re Avustralya’nın kuzeyinde yer 
alan bu ada ülkesi hukukuna göre, 
uzaktan şirket kurulması, geminin 
bu şirket adına tescili ve ardından 
gemiye bayrak çekilmesi son dere-
ce kolaydır. Marshall Adaları’nda 
50,000 net tonajlık bir gemi için 
yıllık tonaj ücreti/vergisi yaklaşık 
10,000 Amerikan Doları civarında-
dır. Bu rakam Cayman Adaları’nda 
ortalama 6 bin 500 Amerikan Dola-
rı, Panama’da ise 5 bin Amerikan 
Doları düzeyindedir.

Tonaj vergisinin etkilerini, bunu 
uygulayan gelişmiş denizci ülkeler 
ve kolay bayrak devletleri açısından 
ayrı değerlendirmek gerekir. Mesela 
İngiltere’de yapılan bir araştırmada 
2000 yılında tonaj vergisi sistemi-
ne geçilmesiyle gemi adamları-
nın istihdamı, vergi geliri, yabancı 
armatörlerin ülkeye çekilmesi ve 
deniz taşımaları hacminde belir-
gin ölçüde yükselme yaşandığı tes-
pit edilmiştir. Benzer şekilde kolay 
bayrak devletlerinde de olağan 
kurumlar/gelir vergisi yerine düşük 
tonaj vergileri getirilerek sayısız 

denizci, ada ülkelerine çekilmekte; 
bu sayede ada ülkelerinin filosu ve 
itibarı güçlendirilerek hatırı sayılır 
bir vergi geliri de elde edilmektedir. 
Kısacası bu sistemden beklenen 
faydalar ülkeden ülkeye değişik-
lik gösterebilir, fakat ortak amaç, 
yabancı armatörlerin ülkeye çekil-
mesi ya da yabancı bayrağa kaçı-
şın engellenmesi suretiyle itibar ve 
gelir elde edilmesidir.

Ülkemize gelecek olursak, 
deniz ticaretindeki dünya düze-
nine ayak uydurabilmek adına 
Türkiye’de 1999 yılında 4490 sayılı 
Kanun’la Türk Uluslararası Gemi 
Sicili (TUGS)’nin hayata geçirildi-
ği herkesin malûmudur. Sicil’in ve 
dolayısıyla Kanun’un amacı, yuka-
rıdaki tonaj vergisinin muhtemel 
gayeleri ile aynı yönde Kanun’un 
ilk maddesinde “Bu Kanunun ama-
cı, oluşturulan Türk Uluslararası 
Gemi Siciline tescil edilen gemiler 
ile turizm şirketi envanterlerin-
de kayıtlı ticari yatların temin ve 
işletilmesinde kolaylık sağlamak 
suretiyle Türk denizciliğinin geliş-
tirilmesini hızlandırmak ve ekono-
miye katkısını artırmak” şeklinde 
belirlenmiştir. 

Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne 
tescil için eğer geminin maliki şir-
ketse, bu şirketin Türk mevzuatına 
göre kurulmuş bir şirket olması 
gerekir. Gemi açısından ise geminin 
3,000 dwt üzerinde olup yurtdı-
şından ithal edilmiş olması kâfidir. 
Bununla birlikte Sicil’e tescil için 
farklı imkânlar da mevcuttur (m. 
4-5).

Gelelim esas meseleye, mali 
avantajlara ve vergiye. Türk Ulus-
lararası Gemi Sicili Kanunu’nun 
12/1’inci maddesinde açıkça, “Bu 
Kanun uyarınca oluşturulan Türk 
Uluslararası Gemi Siciline kayıt-
lı gemilerin ve yatların işletilme-
sinden ve devrinden elde edilen 
kazançlar, gelir ve kurumlar vergi-
leriyle fonlardan istisnadır” hükmü 
getirilmiştir. Yine aynı maddede, 

“Türk Uluslararası Gemi Siciline 
kaydedilecek gemilere ve yatlara 
ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, 
kredi, gemi kira, zaman çarteri ve 
tüm navlun sözleşmeleri damga 
vergisine ve harçlara; bu işlemler 
nedeniyle alınacak paralar banka 
ve sigorta muameleleri vergisine 
ve fonlara tabi tutulmaz” denile-
rek önemli bir mali avantaj daha 
bu sicili tercih edeceklere bahşe-
dilmiştir.

Türk Uluslararası Gemi Sici-
li’nde kayıt harcı ve yıllık tonaj 
harcı olmak üzere iki yükümlülük 
söz konusudur. Mesela 50,000 net 
tonaja sahip gemi için, Kanun’un 
12’nci Maddesine göre kayıt harcı, 
60 bin Amerikan Doları, yıllık tonaj 
harcı ise 50 bin Amerikan Doları’dır. 
Şayet gemi Türk Loydu bünyesinde 

klaslı ise bu rakamlar yarıya düş-
mektedir.

Büyük resme bakılacak olursa, 
Türk Uluslararası Gemi Sicili vası-
tasıyla getirilen tonaj harcı siste-
minin yurtdışındaki örnekleriyle 
rekabet etme olasılığının düşük 
olduğu baştan belirtilmelidir. İlk 
olarak ülkemizdeki kayıt ve yıllık 
tonaj harçları rakiplerine nazaran 
oldukça yüksektir. Bununla birlikte 
ülkemiz ne bir vergi cenneti ne 
de bir kolay bayrak devletidir. Bu 
bakımdan belirli nedenlerle yaban-
cı bayrağa kaçma niyeti taşıyan 
Türk denizcilerine ya da yabancı 
armatörlere, Türk Sicili’nin tercih 
ettirilmesi kolay değildir. Ayrıca 
bilindiği gibi, Türk Uluslararası 
Gemi Sicili Kanunu’nda yer alan, 

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Milli Gemi Siciline kayıt-
lı bulunan gemiler” ibaresi sebe-
biyle Milli Gemi Sicili’nin adeta 
içi boşaltılmış, siciller arası geçiş 
yaşanmıştır. Kayıt istatistiklerinde 
‘‘Milli Sicildeki’’ gemi sayısı azalır-
ken ‘’Uluslararası Sicildeki’’ sayı 
artmıştır. Dolayısıyla ülkemizdeki 
uluslararası sicil, özetle adındaki 

“uluslararası” ifadesinin temelinde 
yatan esas gayeden uzak bir amaca 
hizmet etmiştir. İlaveten farklı bir 
mesele olarak, kolay bayrak dev-
letlerinin sicil işlemleri açısından 
İstanbul’da bile temsilcilikleri mev-
cut iken, Türk Uluslararası Gemi 
Sicili hakkında bırakalım yurtdışı 
temsilcilik ve tanıtımları, İngilizce 
resmî bir internet sayfamız dahi 
mevcut değildir. Hâlbuki bu basit 
yöntemle, ilgi duyan denizcilere 
hem tonaj harcı hesaplama hem 
sağlanan mali olanakları öğrenme 
hem de 4490 sayılı Kanun’u incele-
yebilme imkânı bahşedilebilir.

Sonuçta tonaj vergisi, kazan-
ca göre vergilendirmeye nazaran 
daha lehe olduğundan, armatörleri 
yabancı bayrağa geçiş için cezbe-
den mali bir kolaylık şeklinde kar-
şımıza çıkmaktadır. Tonaj yöntemi 
uygulayan kolay bayrak devletleri 
ya da gelişmiş ülkelerdeki maliyet-
ler ve ayrıca imkânlar ülkemizde-
kilere nazaran göz ardı edilemeye-
cek derecede armatörler lehinedir. 
Buna bir de reklam ve temsilcilikler 
de eklendiğinde Türk Uluslararası 
Gemi Sicili’nin tonaj vergisi uygu-
layan çoğu devletle rekabet etmesi 
mümkün değildir. Bu sebeple en 
kısa zamanda Türk Uluslarara-
sı Gemi Sicili neden oluşturuldu 
sorusunun cevabı üzerine düşü-
nülmeli ve yabancı örnekler dik-
kate alınarak harekete geçilmelidir. 
Fakat vergi cennetleri olduğu süre-
ce işimiz pek kolay değildir ama 
yine de “Denizciliği Türk'ün büyük 
milli ülküsü olarak benimsemeli 
ve az zamanda başarmalıyız” sözü 
bizi her daim teşvik etmelidir.

Yaşar Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Deniz Ticareti ve 
Sigorta Hukuku 
Öğretim Üyesi Av. 
Doç. Dr. Sami Aksoy, 
gemi sahiplerinin 
kazançlarının tes-
pitinde yaşanan 
güçlükler nedeniy-
le 15’inci yüzyılda 
geliştirilmiş bir uygu-
lama olan tonaj vergi 
sistemini Türkiye açı-
sından değerlendirdi

Denizcilikte tonaj vergisi ve Türkiye

Dr. Sami Aksoy
Bir başarı öyküsü: 100 
Libery Efsanesi
Her şey 1947 senesinin Nisan 

ayında bir grup Yunan armatörün 
Atina’dan Amerika’ya uçması ile 
başladı. O zamanlar Amerikan 
Hükûmeti’nin kredi ile sattığı 
son 100 “Liberty” kargo gemile-
rini teslim almak için gidiyorlardı 
ve yanlarında Yunan Devleti’nin 
garanti mektubu vardı.

9 Nisan 1946’da Yunan 
Hükûmeti 100 Liberty gemi-
sinin bir grup Yunan armatö-
re satışı için kredi garanti etti. 
Bu garanti Tsaldaris Hükûmeti 
tarafından verilmiş, görüşmeleri 
de Venizeloz, Avraam ve New 
York’taki Yunan armatörlerin 
Başkanı Manolis Kouloukountis 
yürütmüştü. Garanti mek-
tubuna Yunan basını çok sert 
bir tepki vererek, ekonominin 
böyle kritik bir zamanında Yunan 
Hükûmeti’nin çok az kazanç 
elde edeceği konusunda hemfi-
kir başlıklar atıyorlardı. Ancak 
zaman Avraam’ı haklı çıkardı.

10 bin ton taşıma kapasite-
li Liberty gemiler 2’nci Dünya 
Savaşı sırasında Amerika’da 
1941-1945 yılları arası, 4 yıl gibi 
kısa bir sürede, 16 tersanede 2 
bin 707 adet inşa edilmişti.

100 Liberty kargo gemisinin 
her biri ortalama 600 bin dolara 
alındı. Bu rakamın yüzde 25’i 
armatörler tarafından nakit 
ödenmişti ve kalanı da uzun 
vadede, taksitler hâlinde ve çok 
düşük faiz üzerinden ödenecekti 
ve Yunan Hükûmeti’nin garantisi 
altındaydı.

Yunan armatörler iki senede 
tüm borçlarını ödeyecek paraları 
kazandılar. Ancak bu uzun vade-
li düşük faizli borçlarını hemen 
ödemediler. Bu borçlar uzun 
vadede ve borcun vadesi geldi-
ğinde ödendiği gibi elde ettikleri 
müthiş kazançlarını da Avrupa 
ve Japon tersanelerinde yeni 
inşa olarak değerlendirdiler.

Liberty gemilerinin işletme 
masrafı yüksek olsa da onla-
rın varlığı Yunan denizciliği için 
önemli bir destekti. 4 bin Yunan 
denizcisine iş imkânı sağlıyor-
du. Bu gemiler olmasa, o 4 bin 
denizci başka işlere yönelecekti 

ya da yüksek olasılıkla göç ede-
ceklerdi. O zamanlar pek çok 
Yunanlı için belki talihsiz ama 
gerekli bir seçenekti bu. Yani, bu 
100 geminin alımı sadece filonun 
evrimleşmesine yol açmadı, aynı 
zamanda da antik zamanlardan 
beri Yunanların sahip olduğu 
meslek olan “denizcilik” için bir 
can simidi oldu.

1946-1949 yılları arasında 
Yunan armatörler 300 Liberty 
gemisi daha aldılar. Sadece 1966 
yılında denizdeki 722 Liberty 
gemisinin 603 adedi Yunanlara 
aitti.

İkinci Dünya Savaşı sonunda 
mevcut filosunun üçte ikisini 
kaybeden Yunanistan, 1946 yılın-
da Hükûmeti’nin almış olduğu 
tarihi kararla bugünkü denizci-
liğine ulaşırken aynı tarihlerde 
Türkiye katı bir devletçilik politi-
kası izliyordu.

Amerika, savaş döneminde 
inşa ettiği ticari gemileri belli bir 
kota dâhilinde müttefik devletle-
re tahsis etmişti ve bu ülkelerin 
içinde Türkiye de vardı. Ancak 
Türkiye bu teklife sıcak bakmadı 
ve denizci devlet olmak yolun-
da gelmiş ve hatta gelecek en 
büyük fırsatı tepti.

Arka plan
Yunan armatörler, 100 Liberty 

ile başlayan süreçte gemilerini 
Yunan bayrağı yerine kolay bay-
rak altında çalıştırmışlar, elde 
ettikleri büyük kazançları da 
Yunanistan dışında tutmuşlardı.

1951 yılında, Yunan arma-
törlerin ve Hükûmet üyeleri-
nin ortak girişiminden sonra 
Yunanistan Hükûmeti 1880/1951 
sayılı Kanun ile kendi gemileri-
nin Yunan bayrağı altında tescili 
karşılığında Yunan armatörle-
rin faaliyetleri üzerindeki vergi 
miktarını önemli ölçüde düşür-
meye karar vermesine rağmen, 
Yunan armatörleri gemilerini 
kolay bayraktan Yunan bayrağı-
na geçirmek konusunda istek-
sizdiler.

Yunan Hükûmeti 1953 yılın-
da, Yunan armatörleri hoş tut-
mak için armatörlerini vergi 
indirimleri ile güvence altına 
aldı. Denizcilik şirketlerinden 
kâr üzerinden alınan vergi yeri-
ne “tonaj vergisi” olarak bilinen 
nominal bir ücret ödenmesine 
izin vermeye başladı. Armatörler, 
gelirleri üzerinden verecekleri 

vergiden muaf tutuldu.
Bu uygulama, bazı denizcilik 

şirketlerini ülkelerine geri getir-
se de filo sahibi olan denizci-
lik şirketleri Liberya, Marshall 
Adaları ve Panama sicilinde 
kayıtlı kalmaya devam etti.

Yunan armatörleri varlıkları-
nı değişken yerel politikalardan 
korumak istediler.

İkinci ‘Yunanistan 
Denizcilik Mucizesi’
Sene 1967…
Yunanistan’da 1974 senesine 

kadar sürecek “Askeri Cunta” 
diğer adıyla “Albaylar Cuntası” 
dönemi başlamıştı.

Askeri Cunta’nın ilk girişimi, 
Yunanistan dışında kayıtlı Yunan 
sahipli gemileri ve işletmele-
rini ülkelerine getirmek üzere 
araştırmaya başlaması oldu. 
Burada bir parantez açalım. 
1980 Türkiye darbecilerinin ilk 
girişimi ne oldu biliyor musu-
nuz? Ülkenin yegâne ve güzi-
de denizcilik eğitimi veren ve 
mezunu olmaktan her daim onur 
duyduğum ve duyacağım tam 
bir asırlık tarihe sahip Yüksek 
Denizcilik Okulu’nu kapatmak 
oldu. Bir gün “Türkiye neden 
denizci olamıyor?” araştırması 
yapılacak ise buradan başlama-
dan sonuca ulaşılamaz diyerek 
parantezi kapatalım. 

Araştırmaya önce Yunanistan 
dışında ofisleri olan tüm Yunan 
armatörler ziyaret edilerek 
başlandı ve şu soru soruldu: 
Geminizin bayrağını ve işletme-
sini Yunanistan’a getirmek için 
bizden ne istersiniz?

Doğası gereği denizcilik şir-
ketleri yasal adreslerini değiştir-
me olanağına sahiptir. Varlıkları 
olan gemiler kayıtlı oldukları 
(tescil edildikleri) ülkeye nadi-
ren uğrarlar. Bir denizcilik işlet-
mesi, bir ülkeden diğerine kolay 
bir şekilde taşınabilir.

Askeri Cunta, Yunanistan 
dışında yaşayan ve gemileri-
ni işleten Yunan armatörle-
rin tüm isteklerini kabul etti 
ve uzlaşmaya varılan hâlini 
89/1967 sayılı Kanun olarak 
bilinen “Yunanistan Denizcilik 
Mucizesi”ni kanunlaştırdı.

89/1967 sayılı Kanun çok 
başarılı oldu, sadece yurtdı-
şındaki Yunanlar kontrolün-
de olan denizcilik şirketlerini 
Yunanistan’da ofis açmaya ikna 

etmede değil, aynı zamanda 
yerel girişimcilerin de ülkede 
denizcilik şirketleri kurmaları-
nı sağladı. Sonuç olarak bugün 
Yunanlar, gezegenimiz deniz 
ve okyanuslarında yüzen dünya 
deniz ticaret filosunun yüzde 
30’unu kontrol ediyor ve deniz-
cilik Yunanistan ulusal gelirinin 
yüzde ellisine katkıda bulunuyor.

Değerli okuyucuların da tak-
dir edeceği gibi böylesine önemli 
bir endüstrinin tüzüğünde deği-
şiklik teklif edildiğinde, hükü-
metler ve ilgili bakanlıkları dik-
katle hareket eder ve yapılan 
tüm değişiklikler armatörler ile 
ilgili bakanlıkların uzun müza-
kerelerinin sonucudur.

1967’den bu yana 89 sayı-
lı Kanun birkaç defa değiştirildi 
ancak temel ilkesi olan “denizci-
liğin ülke ekonomisine sağladığı 
faydalar karşılığında vergi yükü-
nün hafif kalması” ilkesi daima 
korundu.

Bugün Yunanistan’da vergi 
mevzuatı, şahsi ve tüzel arma-
törleri, Yunan bayrağında ve 
yabancı bayrakta kayıtlı gemile-
rin işletilmesinden elde ettikleri 
kazanç üzerinden gelir vergisi 
yükümlülüğünden muaf tutar.

Münhasıran 500 GRT üzeri 
Yunan ya da yabancı bayraklı 
gemilerin yönetimi, işletilmesi ile 
uğraşan ya da yabancı armatör 
şirketlerin temsilciliğini yapan 
Yunanistan dışındaki yasal var-
lıkların şubeleri veya Yunanistan 
ofisleri, faaliyetlerinin sürdü-
rülmesi sırasında elde ettikleri 
kazançlar üzerinden uygulanan 
vergilendirmeden muaftır.

Tonaj vergisi sadece 
Yunanistan bayrağında kayıtlı 
gemiler için değil, aynı zamanda 
işletmesi bir Yunan şirketine veya 
89/67 sayılı Kanunları uyarınca 
yabancı bir şirketin Yunanistan 
ofisine verilen yabancı bayraklı 
gemilerde de ödenir.  Bu şirket-
ler, yurtdışından getirilen fonlar 
üzerindeki vergi ve tonaj vergisi 
dışında, gemilerin işletilmesin-
den elde edilen yabancı kaynak-
lı gelirler üzerindeki vergiden 
sorumlu değildir.

Yunan bayraklı gemilerde 
tonaj vergisinin ödenmesi arma-
tör şirket ile gemi işletme şirke-
tinin müşterek sorumluluğudur.   
Her takvim yılının 1 Ocak günün-
de geminin GRT’si üzerinden 
hesaplanır.

Geçen yıldan itibaren tonaj 
vergisi, çıplak gemi mukavele-
si (bareboat charter) ve leasing 
yolu ile gemi sahiplenmesini 
kapsayacak şekilde genişletildi.

Görüldüğü gibi Yunanistan’daki 
vergi düzenlemesi, denizcilik şir-
ketlerine çok cömert davranıyor. 
Bu, 54 yıllık tarihi gelişmelerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan ben-
zersiz bir durum ve Yunanistan 
denizcilik başarısıdır.

Yunanistan, bayrağının çeki-
ciliğini, Yunan gemi adamları-
nın rekabet gücünü artırmak 
ve Yunan bayrağının caydırıcı 
özelliklerini ortadan kaldırmak 
üzere çalışmalarını sürdürüyor. 

Günümüzde Yunanistan’ın 
sahip olduğu tonajın yalnızca 
yüzde 17’si Yunan bayrağını dal-
galandırmakta ve 4 binden fazla 
Yunan gemisi, kolay bayrakları 
taşımaktadır.

Türkiye’de tonaj vergi-
si uygulama talebi bir süredir 
Armatörler Birliği tarafından 
dile getirilmektedir.

Armatörler Birliği Başkanı 
Cihan Ergenç, MarineDeal 
News’ten Yeşim Yeliz Egeli’ye 
verdiği röportajda, ülkemizde 
tonaj vergisi gerekliliği konusu-
na vurgu yapmıştır ki son dere-
ce de haklıdır.

Ancak Türkiye’nin ağır 
bürokrasi koşullarında nasıl 
uygulanacağı merak konusudur.

Armatörler Birliği’nin bu 
girişiminde, her bir gemide 
çalışacak Türk gemi adamla-
rının sayısı ve sosyal hakları 
konusunda gerekli hassasiyeti 
göstereceğine ve dikkate alına-
cağına inanıyoruz. Zira günü-
müzde ülkemizin en fazla ihti-
yaç duyduğu konu istihdamdır 
ve istihdam konusu her bir gemi 
yatırımcısı için milli bir görev 
olarak düşünülmelidir.

Not 1 - Bu yazının hazırlanmasın-
da Yunanistan tonaj tax uygulaması-
nı ricam üzerine benimle paylaşan 
değerli dostum ve avukatım Roger 
Moisey’ye (Transport Counsellors 
Ltd. "http://www.tci.gr" www.tci.gr) 
teşekkür ederim.

Not 2 - Bu yazıda, ilk MarineDeal 
News Ekim 2015’te yayımlanan ve 
daha sonra tüm makalelerimi derle-
yip MDN Yayıncılık’ın basıma hazır-
ladığı MarineDeal News Ocak 2016 
sayısı ekinde okuyucularına armağan 
ettiğim “Bana Bir Masal Anlat Baba” 
isimli kitabımın 100 Liberty Efsanesi 
bölümünden alıntılar yapılmıştır.

Levent Akson
levent.akson@lodestarshipping.com

Tonaj Vergisi, Yunanistan 
ve Devletçilik

Bu yazı, konu ülkeyi 
övmek ya da yermek 
üzere yazılmamıştır. 
Dünya deniz ticaret 
filosunun yüzde otu-
zuna sahip bir ülke-
nin başarıya giden 
yolunun devlet-
armatör bağlamında 
ilişkilerini araştır-
mak üzere kaleme 
alınmıştır
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Global Yatırım Holding (GYH) işti-
raki kruvaziyer liman işletmecisi 
Global Ports Holding (GPH), Dani-
marka Kalundborg Limanı’nda-
ki kruvaziyer operasyonlarını 
yönetmek için sözleşme imza-
ladı. Kuzey Avrupa kruvaziyer 
pazarına hitap edecek ilk limanı 
Kalundborg’da kruvaziyer işinin 
büyümesi için pazarlama gücü ve 
operasyonel know-how'ını uygu-
lamayı planlayan Global Ports 
Holding, Kopenhag'daki aşırı 
turizm yükünün hafifletilmesine 
potansiyel olarak katkı sağlaya-
cak. Kuzey Denizi’ndeki liman ile 
birlikte GPH’nin portföyündeki 
liman sayısı toplamda 4 kıtada 
ve 13 ülkede olmak üzere 20’ye 
ulaşmış oldu.

Danimarka'daki Kalundburg 
Kruvaziyer Limanı liman operas-
yonlarının işletilmesine yönelik 
olarak 20 yıl süreli ve 10 yıl ilave 
uzatma hakkı ile imzalanan söz-

leşme şartlarına göre; Kalundborg 
Kruvaziyer Limanı operasyonlarını 
yönetmek için küresel uzmanlı-
ğını ve işletim modelini kullana-

cak olan GPH, yeni bir kruvaziyer 
terminal binası yapımı için 2025 
yılına kadar 6 milyon euroya kadar 
yatırım yapacak. GPH, Kalundborg 

Kruvaziyer Limanı’nda orta vade-
de 120 bin-150 bin yolcuya hizmet 
vermeyi hedefliyor. 

Yapılan anlaşma ile ilgili 

konuşan GYH ve GPH Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 

“Portföyümüzü genişletmek üze-
re akılcı fırsatları değerlendir-
meye ve görüşmelere devam 
ediyoruz. Varlık yönetiminde 
50 milyar doları aşan portföy 
büyüklüğüne sahip uluslararası 
yatırım kuruluşu Sixth Street ile 
yapmış olduğumuz rekor düşük 
faizli kredi anlaşması, kruvazi-
yer liman işletmeciliğinde büyü-
me stratejimiz doğrultusunda 
daha rahat adımlar atmamıza 
olanak sağladı,” dedi.

Kalundborg’un, Danimarka’da 
ekonomik ve zamanın etkili 
kullanıldığı alternatif bir liman 
olduğunu belirten GPH CEO’su 
Emre Sayın ise Kalundborg’un 
Kopenhag’a göre coğrafi konumu 
itibarıyla kruvaziyer gemilerinin 
uzun ve maliyetli bir yolculuk-
tan tasarruf etmesini sağladığını 
belirtti.

150 bin yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor

MSC Vakfı, Miami Rosenstiel 
Deniz ve Atmosfer Bilimleri 
Okulu ve Nova Southeastern 
Üniversitesi ile 2021'de Süper 
Mercan Programı araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini destek-
leyecek lisansüstü staj progra-
mının şartlarını harmanlanmış 
bir yaklaşımla tamamlamak 
üzere anlaşma imzaladı. Bu, 
MSC Vakfı'nın bir uzmanlar 
paneliyle birlikte, iklim değişik-
liği ve kirlilik nedeniyle giderek 
artan bir şekilde yok olmaya 
yaklaşan mercan resiflerinin 
acil durumuna kendi acil yanı-
tı olarak tasarladığı yenilikçi 
programın uygulama aşama-
sının başlangıcını işaret ediyor.

Program, Ocean Cay çev-
resindeki 64 kilometrekare-
lik deniz rezervindeki mercan 
resiflerindeki düşüş durumunu 
tersine çevirmek için yöntem-
ler araştırmayı, geliştirmeyi, test 
etmeyi ve iyileştirmeyi amaçlı-
yor ve okyanus kirliliği ve ısın-
ma gibi çevresel tehditlere karşı 
daha dirençli mercan türleri ile 
hasarlı mercan resiflerinin yeni-
den inşasına öncülük ediyor. Bu 
çalışmalar University of Miami 
Rosenstiel School ve Nova Sout-
heastern University bilim adam-
larının doğrudan dâhil olacağı 
bir çalışma olarak öne çıkıyor. 

Genel olarak bu programın 
ilk uygulama aşaması;

n Biri Karayipler'deki fonk-
siyonel restorasyon ve mercan 
koruma yöntemlerine, diğeri 

ise sualtı koşullarına ve sıcaklık 
değişimlerine dirençli ve/veya 
dirençli türlere odaklanan mer-
can resif restorasyonu üzerine 
iki literatür taramasının der-
lenmesi, 

n Ocean Cay misafirleri ve 
genel halk için acil durumda 
mercan resifleri, bunların öne-
mi ve onları bireysel ve top-
lu düzeyde korumak için nasıl 
önlem alınacağı konusunda 
bilinçlendirme materyallerinin 
geliştirilmesi, 

n Laboratuvar ve mercan 
fidanlık alanlarını içeren Ocean 
Cay'daki Süper Mercan Merke-
zi'nin (BioLab) ilk aşamasının 
inşası konularını içeriyor.

Süper Mercan Programının 
hedefleri arasında;

n Ocean Cay çevresindeki 
mercan resiflerini restore ede-
rek çevresel değişime karşı 
daha dirençli hâle getirmek, 

n Resiflerin dayanıklılığını 
artırmak için dayanıklı Süper 
Mercan türlerinin ve çeşitleri-
nin kullanılmasına öncülük 
etmek,

n Bilimsel anlayışı ilerlet-
mek ve dünya çapında gelişen 
mercan ve deniz restorasyonu-
nu teşvik etmek için ölçeklene-
bilir, tekrarlanabilir bir model 
geliştirilmesi ve paylaşılması,

n Denizlerin korunması ve 
mercan resiflerinin restorasyo-
nu konusunda kamuoyu bilin-
cini ve eylemi desteklemek yer 
alıyor.

Acil duruma 
acil yanıt programı
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Ulus kavramının 1789 Fransız İhtilali 
ile ortaya çıktığını biliyoruz. O tarih-
ten önceki zamanlarda imparator-
lukların mutlak kavuşmak istedikleri 
idealler büyük oranda din odaklıydı. 
Gerek Hristiyanlık gerekse Müslü-
manlık dünyaya kendi dinlerinin en 
geçerli din olduğunu savunarak bu 
ideal uğruna yüzyıllarca savaştılar. 
Bunun yanında Müslümanlığın yayıl-
masında öncü olan Türkler özellikle 
Hristiyan dünyasının baş düşmanı 
olmuş ve dolayısıyla Türklerin Orta 
Asya'ya geri dönmesi Hristiyanlığın 
en büyük ideali olmuştur. 

1789 Fransız İhtilali’nden son-
ra ulus kavramının yeşerdiği ve 
gelecekte imparatorlukları tehdit 
edeceği görülmüştür. Bu maksat-
la 1815'te Viyana Kongresi’nde bu 
konu ele alınmış ve Avrupa’daki 
imparatorluklar içinde bu tür hare-
ketlere müsaade edilmemesi kararı 
alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
içinde yaşayan Hristiyan azınlığın-
sa, Türk ve Müslüman bir yönetim 
altında olması sebebiyle ayaklan-
malarına göz yumulmuş ve hatta 
yardım edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bünyesindeki Hristiyan uluslar 
yaşadıkları topraklardan çok daha 
farklı yerleri de kendi toprakları ola-
rak tanımlamışlar ve ideallerini çok 
yükseltmişlerdir. Sırp, Bulgar, Yunan, 
Ermeni, Rumen gibi uluslar vatan-
daşlarını bu büyük idealler altında 
toplayarak bağımsızlık savaşına gir-

mişlerdir. Ancak bu ulusların büyük 
ideallerine baktığımızda isteklerinin 
ve sınırlarının birbirlerinin içlerine 
girecek kadar yapay olduğunu gör-
mekteyiz.

Bunlar içinden örnek verecek 
olursak, Yunanistan önüne gelen 
fırsatları demokrasinin beşiği göl-
gesine sığınarak iyi kullanmış ve 
Osmanlı İmparatorluğu içinde öne 
çıkan ulus olmuştur. Bağımsızlığını 
aldıktan birkaç yıl içinde "Mego-
la İdea" kavramını geliştirmişler-
dir. Doğu Roma mirasçısı olarak 
istedikleri toprakları elde edince-
ye kadar savaşa devam etmek gibi 
bir düşünce tarzı gelişmiştir. Ama 
nedense bu toprakları hep Batı ve 
Kuzey Anadolu içinde görmüşler-
dir; Doğu Roma'nın hâkim olduğu 
Adriyatik’te Balkanlar’da, Hatay'da, 
Urfa'da bu istekleri olmamıştır. 

Sonuçta her ülkenin olduğu gibi, 
özellikle Osmanlı’dan ayrılan ulusla-
rın da büyük idealleri çoktur ve ama-
cına ulaşmak için de fırsat kollayıcı bir 
siyaset izledikleri muhakkaktır.

Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yöneten Türk ulusu ise Cumhuri-
yet’in ilanına kadar böyle bir ideal 
oluşturmamıştır. Sadece siyasi bir 
manevra olarak Pan İslamizim ve 
Pan Türkizm için çalışmış ise de 
başarılı olamamıştır.

Cumhuriyet’i kuran Atatürk, 
ulusuna en büyük idealin "çağdaş 
medeniyet" olduğunu işaret etmiş-
tir. Bu medeniyete ulaşabilmek için 
de ikinci büyük ideal olarak "Yurt-
ta sulh cihanda sulh" yaklaşımını 
göstermiştir. Atatürk, Türkiye'nin 
jeopolitik ve jeostratejik konumunu 
daha Birinci Dünya Savaşı sırasında 
anlayarak, denizlere hâkim olma-
dıkça İmparatorluğun yıkılmasının 
kaçınılmaz olduğu öngörüsüne 
sahip olmuştur. Bu nedenle üçüncü 
büyük ideal olarak da denizlerde 
güçlü olmamız gerektiğini birçok 
kez dile getirmiş ve "Mükemmel ve 
kaadir bir Türk Donanmasına malik 
olmak gayedir" sözü ile de hedefi 
göstererek son ideali belirtmiştir.

Bu ulaşılması gereken üç ideal, 
Türkiye'nin büyük idealleridir.

Çağdaş medeniyet seviyesine 
ulaşmamız için özellikle yurtta barı-
şı sağlamanın gerekliliğini, dünya 
barışını korumayı ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin bekası için de güçlü 
bir donanmamızın var olmasını çok 
açık bir şekilde belirtmiştir.

Türk vatandaşının en büyük ide-
ali kanaatimce bu olmalıdır. 1938'e 
kadarki dönemde bu başarılmıştır. 
Bu ideallere ulaştığımız zaman Türk 
ulusu düşündüğü ve ütopyandan 
öteye gidemeyen başka idealleri-
ne de ulaşabilir çünkü Atatürk her 
zaman güçlü olursak ve saygınlığımı-
za kavuşursak yapamayacağımız bir 
işin olmayacağını anlatmak istemiştir. 
Bir yerde Hatay'ın Anavatan'a katıl-
ması buna örnek gösterilebilir. Keza, 

" ...Kıbrıs Ada'sına dikkat ediniz...." 
direktifi, gelecekte önümüze çıkacak 
bir siyasi fırsatın iyi değerlendiril-
mesini adeta öğütlemiştir. Nitekim 
1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 
yapılarak Doğu Akdeniz'de hak ve 
menfaatlerimizin korunması bunun 
en büyük örnekleridir. Elde edeme-
yeceğimiz hayâller yerine yapabile-
ceklerimizi bir büyük ideal olarak alıp, 
hayâlleri daha somut gerçekleştirmek 
esas alınmalıdır. Atatürk’ün yaptığı 
buydu. O gerçekçi ve geleceği öngören 
bir devlet adamıdır.

Daha 1923'te donanma-
ya önem veren ve dikkat çeken 
Atatürk'ün bu büyük düşüncesi, 
bugün Mavi Vatan kavramı ile 

güncelliğini korumaktadır.
2020/21 yıllarında özellikle dev-

letin de kabul ettiği Mavi Vatan kav-
ramı ve doktrini Türk ulusunun en 
büyük ideallerinden biri olmalıdır. 
Bu ideal için çocuklarımızı deniz sev-
gisi ile yetiştirmemiz, denizlerimi-
zin ülkemizin beka ve ekonomisine 
katkıları öğretilmelidir. Eğer bu Mavi 
Vatan kavramını bir büyük ideal ola-
rak görmek istiyorsak hem devlet 
hem de kamuoyunda bunu geliş-
tirmemiz gereklidir. Son dönemde 
oldukça hızlanan Mavi Vatan kavra-
mı ne yazık ki son zamanlarda ner-
deyse hiç bahsi geçmeyecek kadar 
kararmıştır. Siyasilerimizin ekono-
mik sıkıntılar gibi konulara eğilir-
ken ülkemizin bekası ve refahının 
denizlere hâkim olmamız ile eşde-
ğerde olduğunu bilmeleri gereklidir. 
Yelkenli bir tekne rüzgârı yakaladı 
mı istediği manevrayı rahat yapar 
ve istediği yere gider. İşte bu rüz-
gâr yani Mavi Vatan kavramı tam 
Türkiye'nin gündemine oturmuşken 
nedense bir süre sonra gündemden 
düştü. Rüzgâr durdu! Anlamsız bir-
çok konu gündemi meşgul ederken 
Türkiye'nin geleceği olan Mavi Vatan 
kavramı yeniden kabarmalı, bir fırtı-
naya dönüşmeli. Kim ne derse desin 
Türkiye'nin geleceği denizlere verdiği 
önem ile orantılı olacaktır.

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde 
bir takım girişimlerde bulunurken 
önce denizlerimize hâkim olma-
mız gereklidir. Münhasır Ekonomik 
Bölgeler ilan edilmelidir. Uluslara-
rası ilişkilerde hak ve menfaatle-
rimizin korunmasında uluslararası 
deniz hukuku kuralları içinde deniz 
sınırlarımız netleşmelidir. Bunu ger-
çekleştirebilmek içinse önce  Mavi 
Vatan Türk ulusunun en büyük ide-
ali olmalıdır. Bu ideale ulaşmak için 
neler yapacağımız düşünülmelidir. 
İnsanımıza bu anlatılmalı ve özel-
likle STK 'lar bunu bir görev bilmeli-
dir. Bu son fırsatı kaçırmayalım. 

Ütopik düşünceler yerine müspet 
ilimin getirdiği kavramları hareke-
te geçirmemiz kayıp zamanı kurta-

rır. Birleşik Krallık dünyaya hâkim 
olmak için önce misyonerlerini ve 
tüccarlarını uzak diyarlara götürdü, 
sonra deniz ticaret filosunu kurdu ve 
sömürdüğü ülke mallarını getirirken 
onu korumak için donanmasını güç-
lendirdi. Birleşik Krallık’ın büyük ide-
ali dünya denizlerine hâkim olmaktı 
ve oldu. Bu, kademe kademe geliştiri-
lerek oluştu.

Denizlerin menfaatlerini ve bun-
dan çıkacak haklarımızı anlamadan 
Deniz Kuvvetlerinin kuvvet yapısını 
şekillendirmek Sultan Abdülaziz'in 
tablolarında yaşayan donanmayı 
meydana getirir. Önce Mavi Vata-
nın sınırlarını belirleyeceksiniz, bu 
sınırlarlar içindeki hak ve menfa-
atlerimizi sağlayacak gemileri elde 
edeceksiniz veya yapacaksınız, bir 
başka değişle balıkçı filolarınızı, sis-
mik araştırma gemilerinizi ve tüm 
bunları koruyacak dış politikanıza 
yön verecek kuvvet yapınızı belir-
leyeceksiniz. Yol budur. Bunun için 
de Mavi Vatan somut olarak orta-
ya çıkmalıdır. Şuanda tek eksiği-
miz Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Mavi 
Vatan Deniz Stratejisi’dir. Bu tespit 
edilince deniz politikamız belli olur. 
İşte Mavi Vatan kavramı bunun için 
önemlidir. Ulusumuzu denizci yap-
mak devletin işidir. Devletin önce 
Mavi Vatanı özümsemesi gerekir. 
Denizcilik gücünü oluşturmak için 
‘Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması 
gereklidir. Deniz gücü ve denizcilik 
gücü eşgüdüm altında Mavi Vatanın 
amacına uygun hareket etmelidir. 
Türkiye’nin geleceği, bekası, refahı 
toprak adayı çevreleyen denizlerdir.

Unutmayalım, kıyıları denizlerde 
olan uluslar denizlerden yükselmiş 
ve yıkılmışlardır. Türkiye'nin bekası 
Mavi Vatan ve onu korumaktır.

21’inci yüzyılda Türkiye'nin 
büyük ülküsü, büyük ideali, düşün-
cesi Mavi Vatan olmalıdır.

Yoksa kaybederiz!
Çanakkale'de Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun yıkılışını son anda 
kurtaran Atatürk'ün Türkiye Cum-
huriyeti’nin bekası için gösterdiği 
yol ve büyük düşüncesi olan deniz 
gücümüzün güçlenmesi için Mavi 
Vatana sahip çıkmak Türk ulusu-
nun en büyük ideali olmalıdır.

Bu vesile ile ölümsüz liderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümü-
nün 83’üncü yılında minnet ve şük-
ranla yâd ediyoruz.

Pruvamız neta, yolumuz her 
zaman açık olsun.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve Lojistik-
Mobilite-Dijitalleşme  temasıyla 6-8 
Ekim tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılan Ulaştırma ve Haberleşme 
Şûrası kapsamında Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı tarafından Denizyolu 
Sektör Raporu açıklandı. Kamu kuru-
luşları, STK’lar ve özel sektör temsil-
cilerinin bir arada yürüttüğü 9 aylık 
çalışma sonucu yayımlanan Raporu, 
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bay-
lan yaptığı sunumla anlattı. Şûra’nın 
ilk günü Çamlıca Sektör Salonu’nda 
gerçekleştirilen Denizyolu Sek-
tör Raporu sunumu sonrası ayrıca 
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Zafer Acar’ın moderatör, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdür Durmuş Ünüvar ve Ter-
saneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdü-
rü Salih Tan’ın konuşmacı olduğu bir 
Sektör Paneli yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal 
Baylan’ın sunumunda öne çıkanlar:

Sektör Raporu hazırlık çalışmala-
rında birçok kamu kuruluşu, STK’lar 
özel kuruluşlardan temsilcilerle çok 
değerli ve yoğun çalışmalar gerçekleş-
tirildi. Rapor hazırlanırken 4 ana baş-
lıkta planlama yapıldı. Bunlar, sektör 
öngörü raporu, öngörülerle ilgili araş-
tırmalar, sektörün hedefleri ve genel 
değerlendirme sonuç raporudur. 

Sektörün genelinde 4 ana başlık 
altında vizyonlar geliştirildi. Öncelikle 
dünyada mevcut durum, ülkemizde-
ki mevcut durum ve Denizcilik Dai-
resi, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
denizyolu projelerinin ülkemize katkı-
ları ve bundan sonra yapılacak işler 
çerçevesinde Türkiye’nin vizyonu. Sek-
törün tamamına ulaşılarak, herkesin 
değerli fikirlerinden faydalanmak iste-
dik. Devamında bu konulardaki geliş-
meler üzerinde çalışıldı. Özellikle mev-
zuat konusunda neler yapılacağı, eğitim 
ve insan kaynakları yönetimi, altyapı 
dönüşümü, enerji verimliliği, sürdürü-
lebilirlik, inovasyon, yatırım ve erişile-
bilirlik konularında araştırmalar yaptık.  

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri-
miz belirlendi. Toplamda 64 hedefimiz 
bulunuyor. Bütün bu hedefler pro-
fesyonel çalışma ekibimiz tarafından 
belirlendi. 

Öngörü raporları hazırlanırken 
denizyolu sektörü 8 ana başlıkta ince-
lendi. Bunlar; Denizcilik Politikaları 
ve Stratejiler, Denizyolu Sektöründe 
Dijitalleşme ve Otomasyon, Denizyolu 
Taşımacılığı ve İşletmeciliği, Denizci-
likte İnsan Kaynakları ve İstihdam, 
Deniz Emniyeti Güvenliği, Deniz Eko-
sisteminin Sürdürülebilirliği ve İklim 
Değişikliği, Türkiye’de Gemi Sanayinin 
Gelişimi ve Rekabet Gücünün Artı-

rılması, Kıyı Yapılarının Etkin Yöne-
timinin ve Verimliliğinin Sağlanması. 
Belirlenen başlıklar ayrıca kendi alt 
başlıklarına ayrılırken de her bir başlık 
için Sektör Mevcut Durum Analizleri 
ve Literatür araştırmaları yapıldı. 

Mikro başlıklar olaraksa; Mavi Eko-
nomi ve Uluslararası Deniz Hukuku, 
Denizcilik Sektöründe Dijitalleşme ve 
Otomasyon, bunların altında ise Oto-
nom Gemiler, E-Navigasyon, Deniz-
cilikte Siber Güvenlik ve Denizcilikte 
Haberleşme ve Bilgi Yönetimidir. 

Denizyolu taşımacılığı ve işletme-
ciliğindeyse; denizcilik finansmanı, 
denizde mali sorumluluk ve sigorta, 
tehlikeli yüklerin emniyetli taşınması 
ve yenilikçi teknolojiler, pandemi süre-
cinde denizcilik ve sonrasında normal-
leşmeye geçildiğinde alınabilecek ted-
birler, yeni vizyonlar üzerinde çalıştık. 

Bakanlığımızın çok önem verdi-
ği denizcilikte insan kaynakları ve 
istihdam konusu da detaylı olarak 
incelendi. Gemi adamlarının arz-talep 
durumu ve gemilere yerleştirilmesi, 
diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar 
ve bunların nasıl geliştirilebileceğini 
araştırdık. 

Gemi sanayinin gelişimi ve rekabet 
gücünün artırımı adı altındaysa; dış 
ticarette gemi şartlarının yükseltilmesi, 
yüksek yerli katkı oranı, yerli gemilerin 
yapılması, çevre dostu yeşil tersaneler, 
tekne motor seri numara algoritma-
larının geliştirilmesi, uluslararası stan-
dartlarda gemi söküm tesislerimizin  
rekabet gücünün artırılması, kurum içi 
ve kurum dışı eğitim ve belgelendirme 
faaliyetlerini çalıştık. 

Kıyı yapılarımızın etkin yöneti-
minin ve verimliliğinin sağlanması 
adı altında da liman yatırımlarının 
ihtisaslaştırılması ve tek bir nokta-
dan yönetilmesi, liman tesislerinin 
verimliliklerinin tespiti ve kapasite 
belirleme kriterleri, tarama operas-
yonlarının iş verimliliğinin ve hizmet 
kalitesinin artırılması ele alındı.

Denizciliğimizde son 19 yılda yapı-
lan projelerimiz hakkında konuşacak 
olursak bunlar; Ulusal Deniz Emni-
yeti & Acil Müdahale Merkezi (UDEM), 
deniz trafiğini takibe yönelik kurul-
muş olan sistemler, deniz fenerlerinin 
iyileştirme projeleri, Türk Boğazları 
Gemi Trafik Hizmetleri(TBGTH) Sis-
temi, Gemi Trafik Yönetim Sistemi, 
Otomatik Tanımlama Sistemi, Uzak 
Mesafeden Gemilerin Tanımlanması 
ve Takibi Sistemi (LRIT) projesi, devam 
eden takip sistemi projeleri ve denizci-
likte karbonsuzlaştırma projesidir. 

Gemi Trafik Yönetim Merkezi pro-
jemiz de İzmir ve Mersin’de kuruldu, 
KEGM tarafından işletiliyor. Amacımız 
Türk deniz yetki alanlarında ihtiyaçla-

rı araştırarak bu tip merkezlerin sayı-
sını artırmak. 

Otomatik Tanımlama Sitemi proje-
mizde yakın kıyı coğrafyamızda, gemi-
leri takip edebildiğimiz 27 takip siste-
mimiz var. Bunların sayısını artıracağız. 
Bir benzeri olan LRIT’ten de bin deniz 
miline kadar Türk bayraklı gemilerin 
takibini sağlayabiliyoruz. Bunda da 
teknoloji sağlayıcımız TURKSAT. 

Kıyılarda; Kanal İstanbul projesi ve 
GTHS’nin güncellenmesi projelerinin 
yanında kasım ayında başlayacağı-
nız Doğu Akdeniz GTHS projemiz var. 
Marmara’da da gemi hizmetleri pro-
jemizi yatırıma geçirmeyi planlıyoruz. 
Simülatör eğitim merkezi kuruluyor. 
Yılsonuna kadar bitmiş olacak. Tüm 
gemi insanlarımızın, yurtdışından 
aldığı eğitimler dâhil bütün eğitimle-
rin bu merkezde alınmasını sağlamak 
istiyoruz. 

Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi 
projesi, AB desteğiyle yaptığımız bir 
proje. Yılsonuna kadar önümüzü 
göreceğimizi düşünüyoruz. Liman 
başkanlarımızın imkânlarını genişlet-
mek istiyoruz. Bu anlamda âtıl olan 
Liman Başkanlığı hizmet teknelerimi-
zin bakımını tamamladık.

Kanal İstanbul projesini, orta kori-
dordaki büyük potansiyelinizi hayata 
geçirmek ve bu pastadan daha fazla 
pay alabilmek adına ilk köprüsünün 
temelini atarak başlattık. Denizcilik 
olarak da üç genel müdürlüğümü-
ze düşen görevler var. Biz planlama-
larımıza başladık. Bu anlamda kısa, 
orta ve uzun vadede planlar belirledik. 
Bugün 130 gemi Boğaz için sıra bek-
liyordu. Navlunların ve ticaretin bu 
kadar arttığı bir ortamda gemileri bu 
kadar uzun süreler bekletmememiz 
gerekiyor. Bu anlamda Karadeniz’deki 
ticareti rahatlatacağız. İstanbul Boğa-
zı’nı da vatandaşlarımızın çok daha 
aktif olacağı bir yer yapmak istiyo-
ruz. Montrö Sözleşmesi’nin yapıldığı 
zamanlar gemi boyları 50 metreydi 
ve 13 bin gemi geçiyordu, şuanda 300 
metrelik gemiler var ve ortalama 43 
bin gemi geçiyor. 2050 projeksiyonu 
da 78 bin gemi. Biz Türk Boğazları’nda 
çok cefakâr bir çalışma yapıyoruz. 
Çünkü burada ciddi bir ticaret var. Bu 
gemileri idare etmek hiç kolay değil. 
Türk Boğazları bu kapasiteyle kul-
lanılmaya çalışılıyor. Keskin dönüş-
ler ciddi kaza tehlikeleri yaratıyor. Bu 
anlamda Kanal İstanbul ile alakalı 
Bakanlığımızda bir işbölümü var. 
Gerekli çalışmalara başladık.

TBGHS sistemini yerli olarak gün-
celledik. Bu proje bize ivme kazandıra-
cak. Doğu Akdeniz GTHS ile KKTC ile 
aramızdaki trafiği artırmak istiyoruz. 
Özellikle Mersin Limanı’ndaki gemile-

ri izlemek istiyoruz.
Tüm sistemlerden aldığımız verileri 

tek bir sistemde toplayarak bir havuz 
oluşturmak istiyoruz. UDEM için fizibi-
lite çalışmaları yürütüp yeni yatırımlar 
yapacağız. Kendi kendine yeten bir yapı 
oluşturmak istiyoruz. Burada 4 ana 
modelimiz olacak. Gemi adamları eği-
tim merkezi, kılavuz kaptanlar eğitim 
merkezi, yangın önlem eğitim merkezi 
ve denizcilik eğitim ofisi. Portatif bir 
simülasyon merkezi olacak. Denizcilik 
okullarını gezdirerek öğrencilere denizi 
sevdirmek istiyoruz.

Sektör hedefleri
2023 yılına kadar yapılması planla-

nan Kısa Dönem Hedefleri’nden öne 
çıkanlar;

n Akıllı Ulaşım Sistemlerini 
çoğaltmak ve otonom gemilere yatı-
rımları desteklemek amacıyla strateji 
belgesi oluşturmak,

n Kabotajda çalışan gemilerin 
uluslararası kurallara ve yükleme 
güvenliğine uygunluklarını denetle-
mek,

n Gemilerin karbon salınım dene-
timlerinin uygunluğunu denetlemek 
ve geliştirmek,

n Tehlikeli yük elleçleyen tesisler-
deki çalışanların farkındalığını artırmak 
amacıyla denetimleri sıklaştırmak,

n Yabancı bayraklı gemilerde Türk 
gemi adamı istihdamını artırmaya 
yönelik çalışmaları sıklaştırmak,

n Türk bayraklı gemilerin kayde-
dildiği gemi sicillerindeki mevzuatlar-
daki ve uygulamalardaki eksiklikleri 
gidermek ve gemilere verilen elektro-
nik hizmet servislerinin ulaşılabilirli-
ğini geliştirmek,

n Liman Başkanlıklarının hizmet 
kalitesini artırmak adına hizmet tek-
nelerinin teminini sağlamak,

n Gemi denetim uzmanlarının 
eğitimlerinin uzaktan eğitim ile sağ-
lanabileceği bir altyapı sistemi geliş-
tirmek,

n Ro-Ro taşımacılığının desteklen-
mesi ve teşvik edilmesi,

n Gemilerin, engelliler ve hareket 
yeteneği kısıtlı olan kişiler için erişi-
lebilir olarak inşa edilmesine yönelik 
olarak tasarım ve inşa süreçleriyle 
ilgili gerekli teknik ve idari düzenle-
melerin yapılması,

n Kanal İstanbul’un gemi trafik 
yönetimi, kılavuzluk römorkörcülük 
hizmetleri acil durum hizmetlerinin 
tamamını kapsayan kanal emniyeti-
nin sağlanması için işletme modelinin 
belirlenmesi.

2028 yılına kadar yapılması planla-
nan Orta Dönem Hedefleri’nden öne 
çıkanlar;

n Ulusal mevzuatın otonom 

gemi/deniz araçlarının operasyonla-
rına hazır hâle getirilmesi. Ar-Ge ve 
test yapıları için altyapı hazırlıklarının 
tamamlanması,

n Denizcilik eğitim müfredatının 
ve altyapısının yenilenmesi,

n Zabıtan sınıfı gemi insanlarının 
ülkemizin en önemli ihracat kalemle-
rinden biri olmasının sağlanması,

n Öğrencilerin staj sorununun 
çözümü için devletin işlettiği bir staj 
gemisinin inşa edilmesi,

n Gemi insanlarının denizde çalış-
ma hayatları boyunca eğitim almasını 
sağlayacak bir ulusal eğitim merkezi-
nin kurulması,

n Paris Memorandumu bölgesin-
deki Beyaz Liste’de ilk 10 ülkeden biri 
olmak,

n Yeşil Liman uygulamalarının 
zorunlu hâle getirilmesi,

n UDEM’in eğitim konusunda 
uluslararası bir cazibe merkezi hâline 
getirilmesi,

n Can kurtarma, gemi kurtarma 
ve çevre güvenliğinin ileri teknolojiye 
sahip deniz araçları ile sağlanması,

n Kanal İstanbul ve Marmara 
Denizi için gemi trafik ayrımı düze-
ni, demirleme alanları, kılavuz alma 
ve bırakma noktalarının belirlenerek 
mevzuat altyapısının tamamlanması,

n Kanal İstanbul’un emniyeti-
nin sağlanması için belirlenen işlet-
me modeli çerçevesinde Gemi Trafik 
Yönetimi, Kılavuzluk ve Römorkörcü-
lük Hizmetleri, Acil Durum Hizmetleri 
yapıları kurulması,

n Kanal İstanbul içinde yer alan 
liman projeleri için işletme modelleri-
nin belirlenmesi, 

n Kanal İstanbul hizmete alınarak 
İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin kade-
meli olarak kanala yönlendirilmesi,

n Amatör denizcilere verilen eği-
timlerin teoriden pratiğe geçirilmesi.

2035 yılına kadar yapılması plan-
lanan Uzun Dönem Hedefleri’nden 
öne çıkanlar;

n Limanlarımız ve marinalarımız-
da sadece yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanılması,

n Uluslararası sefer yapan gemi-
lerin IMO ve AB tarafından belirlenen 
emisyon azaltım hedeflerine uyum 
sağlaması için gerekli yatırımların teş-
vik edilme mekanizmalarının hayata 
geçirilmesi,

n Deniz araçlarının dijitalleşme 
ve e-navigasyon süreçlerinin tamam-
lanması,

n Gemi inşa sanayinde yerlilik 
oranının en az yüzde 90’a çıkartılması,

n Ülkemizde geliştirilecek otonom 
gemilerin sistemlerinin ve teknolojile-
rinin uluslararası alanda ihraç edile-
cek seviyeye ulaşması,

n Kanal İstanbul’un İstanbul 
Boğazı’ndaki trafiğin azalmasına 
sağladığı katkı sonrası İstanbul Boğa-
zı’nda spor ve kültür faaliyetlerinin 
artırılması amacıyla düzenleme ve 
yatırımların hayata geçirilmesi,

n Kanal İstanbul’un turizm ve 
deniz ticaretine yaptığı katkıları artır-
mak için yeni düzenleme ve yatırımla-
rın planlanması.

Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
Bakkalbaşıoğlu: Daha 
1923'te donanmaya 
önem veren ve dik-
kat çeken Atatürk'ün 
bu büyük düşüncesi, 
bugün Mavi Vatan 
kavramı ile güncelli-
ğini korumaktadır

Türkiye'nin büyük ideali 
Mavi Vatan olmalıdır

Boğaz trafiğinin kademeli  
olarak Kanal'a yönlendirilmesi

Denizyolu Sektör Hedefi: 

Özhan Bakkalbaşıoğlu 

İşten ayrılan bir çalışan, kurulu-
şun veri ihlaliyle karşı karşıya kal-
masına neden olabiliyor. Yapılan 
bir araştırmaya göre çalışanların 
yüzde 45’i ayrılmadan önce işle 
ilgili belgeleri indiriyor, kaydediyor, 
gönderiyor veya dışa aktarıyor. 

Bu durum genellikle tekno-
loji, finansal hizmetler, danış-
manlık ve yönetim sektörlerin-

de daha sık görülüyor. 
Ofis çalışanlarının yüzde 72’si 

işyerinde oluşturdukları verilerin 
kendisine ait olduğunu düşünü-
yor. Bu veriler, müşteri listelerin-
den mühendislik tasarımlarına 
kadar her şeyi kapsıyor. Çalışan-
ların fikri mülkiyet hakları ile ilgi-
li sınırları anlamasına yardımcı 
olmak üzere bu sınırları açıkça 

anlatan ve resmî olarak yazılı bir 
hâlde bulunduran bir politika, 
çalışanla yolları ayırma noktasına 
gelindiğinde oldukça yararlı olabi-
lir. Çalışanların bu politikayı ihlâl 
ettiğinde neler olabileceğini net 
bir şekilde içeren uyarıların yanı 
sıra bu politika işe alım sürecinin 
standart bir parçası olarak uygu-
lanmalıdır. Şirketten ayrılmadan 

önce bilgi çalmayı planlayan kötü 
niyetli bir çalışan, işten ayrıla-
cağını insan kaynaklarına bildir-
meden çok daha önce bilgileri 
çalmaya başlar. Bu nedenle kuru-
luşlar sürekli olarak kaydeden ve 
şüpheli etkinliği bildiren izleme 
teknolojileri kullanmalıdır, ancak 
bu izleme teknolojilerini kulla-
nırken yerel gizlilik yasalarını ve 

çalışanla ilgili etik alanları ihlâl 
etmemelidir.

Bu tehditlerin birçoğu, kuru-
luşların daha etkili işten ayrılma 
süreçleri uygulaması sayesinde 
daha iyi yönetilebilir. Düşünü-
lenin aksine bu süreçler çalışan 
istifa etme veya işten ayrılma sin-
yalleri vermeden çok daha önce 
başlamalıdır. 

Şirketlerin korkulu rüyası işten ayrılan çalışanlar
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SAHA İstanbul, 4’üncü Olağan 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 
Yeniden başkan seçilen Haluk 
Bayraktar, “Her alanda tam 
bağımsız Türkiye hedefine ula-
şıncaya kadar var gücümüzle 
ve kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz,” dedi. 

SAHA İstanbul’un 4’üncü Ola-
ğan Genel Kurulu; Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı  Mustafa Varank, 
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede’nin de katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Yönetim Kurulundaki firma 
sayısı 9’dan 13’e çıkan SAHA 
İstanbul’da; ASELSAN’dan Prof. 
Dr. Haluk Görgün, ROKET-
SAN’dan Murat İkinci ve Fatih 
Sultan Mehmet Üniversite-
si’nden Dr. Ebubekir Koç Başkan 
Yardımcılığı görevlerini üstle-
nirken, YALTEKSAN’dan İlhami 
Keleş Genel Sekreterlik görevi-
ne atandı. TUSAŞ’tan Prof. Dr. 
Temel Kotil, ROKETSAN’dan 
Murat İkinci, Altınay Robotik’ten 
Hakan Altınay, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu, STM’den Özgür Güler-
yüz, OBSS’dan Zafer Şen, Pavo 
Tasarım’dan Dr. Alper Özbilen, 
ARGOSAİ’dan Ümit Yaşar Karade-
niz ve Özyeğin Üniversitesi’nden 
Dr. İsmail Arı ise Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görevlendirildi.

Genel Kurul açılış konuşması-
nı yapan SAHA İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Haluk Bayrak-
tar, “Geçmişte olduğu gibi bugün 
de her alandaki çığır açıcı geliş-
melere karşı çıkanlar, çatlak ses 
çıkaranlar ve iftira atanlar olabi-
lir. Engellemeler, yıldırmak iste-
yenler hiçbir zaman bitmeyecek. 
Ama biliyoruz ki artık Türkiye'nin 
"yakarız ama yurtdışına uçak sat-
tırmayız" denilen ve fabrikaları 
kapatılan bir Nuri Demirağ hikâ-
yesine tahammülü yok. Uçak 
bombası imâl ederken soba boru-
su üretmek zorunda bırakılan bir 
Şakir Zümre veya fabrikasında 
meydana gelen patlamayla şehit 
olan bir Nuri Kıllıgil deneyimi-
ne de tahammülü yok. Biliyoruz 
ki geliştirdiği uçağı sertifikasız 
uçurdu diye hapsedilen ve önü 
kesilen Vecihi Hürkuş yalnızlığı-
na karşı da ses çıkaracak milyon-
larca vatan sevdalısı var. 

Tüm gücümüzle engelleme-
lerin ve yıldırma politikalarının 
karşısında duracağız. Geçmişte 
gelişimin ve ilerlemenin önüne 
çıkarılan engeller yüzünden çok 
vakit kaybettik. Meydan acentele-
re ve distribütörlere kaldı. Ancak 
Türkiye artık bir yüzyıl daha kay-
bedemez. Bilgi ve teknoloji çağın-
da acentelere, distribütörlere de 
ihtiyaç yok. Çünkü bilgi çağında 
ürünler eskiden olduğu gibi ara-

cıyla değil, aracısız ve doğrudan 
ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. 
İşte bu yüzden Milli Teknolo-
ji Hamlesi vizyonu bu ülkenin 
güçlü ve bağımsız geleceği için 
olmazsa olmazıdır. Her alanda 
hayata geçirilen millileşme viz-
yonu tam da bu nedenlerle güçlü 
yarınlara ilerleyecek Türkiye'nin 

vazgeçilmezidir,” diye konuştu.
SAHA İstanbul’a üye firmala-

rının yüzde 83’ünün KOBİ’lerden 
oluştuğunu belirten Bayraktar, 
bununla birlikte bünyesinde ASEL-
SAN, TUSAŞ, BAYKAR, ROKETSAN, 
MKE, ASFAT gibi kamudan ve özel 
sektörden ana yüklenici firma-
lar ve sanayi ile çalışma potansi-

yeli yüksek 21 üniversitenin yer 
aldığını da ekledi. Bayraktar, “Bu 
yapımızla, Milli Teknoloji Hamlesi 
kapsamında, Kamu-Sanayi-Üni-
versite işbirliği ile milli yetenekler 
geliştirerek savunma, havacılık ve 
uzay sistemleri üretme potansi-
yeline sahip bir küme olarak öne 
çıkıyoruz,” dedi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu belli oldu
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Deniz taşımacılığındaki dar boğa-
zın sebebi nedir?
Bu meseleyi 4 safhada anlatmak lâzım. 
Çünkü daralma Pandemi öncesinde 
başladı. İlk safhada; 2020’nin hemen 
başında Çin Yeni Yılı vesilesi ile her 
zaman olduğu gibi fabrikalar tatile gir-
di. Hâliyle seferlerin çoğu iptal edildi. 
Daha sonra Çin Yeni Yılı tatili birkaç 
hafta uzatıldı. Hâliyle sefer iptalleri 
de uzamış oldu. Üçüncü safhada ise; 

tatil bitti ama Asya’dan hareket edecek 
yükler Wuhan’daki kapanma ile iptal 
oldu. Son safha ise Covid sebebiyle 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaşanan 
kapanmalardır. Çin Yeni Yılı dolayısıyla 
tahmini 108 sefer iptali olduğu düşü-
nülüyor, normal şartlarda bu 108 ipta-
lin yeni yıl sonrasında sefere dönmesi 
beklenirken Wuhan'daki kapanma ile 
nisan ayı itibarıyla iptal sayısı 150'ye 
yükseldi. Dolayısıyla, hemen 2020'nin 
başında seferler sonu bilinmez şekilde 
iptal edilmiş oldu.  
 
Veriler ne anlatıyor?
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi aslında 
hikâye 2020’nin ilk yarısında başlıyor. 
Bu dönemde birçok sefer iptal edilerek 
gemiler demire çekilerek hizmetten 
alındı. Pandemi öncesinde sefer iptal-
leri, küresel talepteki değişimin göster-
gesi olarak bilinirdi. Hâlen öyle. Fakat 
son iki yıldır iptal edilen kapasitenin, 
küresel talebe oranı düşmeye başladı. 
Bu şu demek; taşıyıcılar elindeki kapa-
siteyi daha etkin kullanmaya başladı. 

Veriler de piyasa tabiri ile gemilerin 
daha idareli kullanıldığını gösteriyor. 
Yani bir gemiye maksimum yükleme 
yapılarak ölçek ekonomisi kuralları 
işletiliyor. 
Bunu da şuradan anlıyoruz; 2020 yılın-
da konteyner hareketi yüzde 3,5 aza-
lırken gemi hareketi yüzde 8 oranında 
düştü. Demek ki gemi başına yük mik-
tarı arttı. Bu da tıkanmaya sebep oldu.
 
Sefer iptalleri limanları derinden 
etkiledi
Limanlar bir anda kendileri ile yarışır 
hâle gelip, rekorlar kırmaya başladı. 
Büyük hacimli gemilerin liman uğrak-
ları azaldı ancak taşıdıkları yük miktarı 
arttı. Hâliyle limanlarda elleçlenen yük 
miktarı ani yükselişler/zirveler yap-
maya başladı. Gemi başına konteyner 
hareketinin ortalama 10,000 TEU’ya 
yükseldiğine yönelik araştırmalar 
mevcut. Yani bir gemiye toplam 10 
bin konteyner yüklenip/boşaltıldığını 
düşünün. 
Sıkışıklık öyle bir raddeye geldi ki 

bununla başa çıkarken limanlar rekor-
lar kırmaya başladı. Ne gibi; gemi başı-
na yük hareketi ya da saatlik yük hare-
ket adedinde artış gibi… 
İnsan kaynağı çalıştırmanın bu denli 
kırılgan olduğu dönemde, bu ani yük-
selişi yönetmek hakikaten çok zordur. 
Kaldı ki liman deyince sadece yük indi-
rip/bindirmek gibi düşünmeyin. İndiri-
len yükler terminal sahasına giderek, 
ithalatçının gümrük/çıkış işlemlerini 
tamamlamasını bekliyor. Bu işlemler 
de gümrük ve kapı çıkışlarında ayrı 
bir yoğunluk üretiyor. Bunların hepsi 
birleşince de tedarik zincirinde tıkan-
ma başladı. 
 
Navlunların bu denli yükseldiği 
başka bir dönem oldu mu? 
Malûm elimizdeki veriler tüm tarihi 
yansıtmıyor ama deniz taşımacılığına 
olan talep, gelişmiş ekonomilerle doğ-
rudan bağlantılıdır. 
Bu bağlamda, 1960’lardan bu yana 
önce Vietnam Savaşı, 1970’lerde 
Japonya’nın endüstriyel sıçraması, 

1980 finansal krizi ve Körfez Savaşı 
gibi tüm dünya ekonomilerini öyle 
veya böyle etkileyen birçok olay yaşan-
dı. Pandemi öncesine kadar hiçbirisi 
Çin’in yaptığı sıçramanın yarattığı etki 
kadar güçlü olmamıştı! Pandemi önce-
sinde Çin’in gelişimi denizcilik sektörü 
için büyük bir ikramiye oldu diyorduk. 
Ama şuan Çin’den gelen ikramiye kat-
landı. Konteyner navlun endeksi 10 
bin dolar üzerine çıkarak, son 5 yıllık 
ortalamasından 6 kat yükseldi. Hangi 
rotalarda? Asya-ABD ve Avrupa yani 
Çin kaynaklı. 
Aslında sektör 2006-2007 yıllarındaki 
ucuz para sayesinde fazla gemi inşa 
ederek arz-talep dengesini kendi aley-
hine bozmuştu. Şu sıralar ise ani büyü-
menin yarattığı şişe ağzı problemini 
yaşıyor. Bu problemin Maersk’e yani 
dünyanın en büyük konteyner taşıyıcı-
sına sağladığı fayda ise 2021 yılı ciro-
sunun 2020 yılına kıyasla yüzde 58 
oranında artış beklentisi. 
Sonuç olarak; birçok ekonomist navlun 
fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğu-
nu düşünüyor. Dönem içi iniş-çıkışla-
rı görmezden gelirsek geçici olduğu 
düşünülen etkiler, tahmin edilenden 
uzun sürebilir. Navlun da bunlardan 
birisi. Fransızların deyimi ile "hiçbir 
şey geçici olan kadar uzun sürmez". 
Görünen o ki bu sıkışıklık 2023 yılına 
kadar devam edecek. 

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleryatırım 
danışmanlığı kapsamında değildir.

While the Fed has anticipated that 
price pressures would abate as the 
pandemic subsides, Powell said it 
would be important for the central 
bank to stay flexible in the months 
ahead. The central bank will “need 
to make sure that our policy is posi-
tioned for a range of possible  out-
comes" but is patient and careful.

Also at this time, the global 
energy crisis is escalating; with 
the resulting inflationary pressure 
threatening economies around the 
world.  Added to this is the  global 
supply chain chaos which is rattling 
the world, starting with the US and 
Europe. The supply chain crisis has 
further pushed up the inflation rate, 
keeping boats and container vessels 
in place. Seaborne trade costs have 
gone up tenfold; and all the links 
down the supply chain connecting 
ports to air land transport have 
broken. 

Eurozone inflation 
hits 13-year high 
The supply chain crisis is expect-

ed to continue for at least another 
while. According to a recent study 
conducted by JPMorgan Chase and 
IHS, the delays in delivery times in 
the production industry are posting 
the worst regression of the past 23 
years. The supply chain crisis has 
driven inflation in the eurozone to 
3,4 percent, the highest in 13 years. 
The EU average inflation rate rose 
to 3,6 in September, up from 3.2 in 
August. Last year, the EU inflation 
came in at 0.3 pct in September and 

- 0.3 pct in the eurozone.

“200 point rate cut has eroded 
certainty”
While the global markets are 

rattled by inflation and supply 
chain disruption, Turkey is spiral-
ing down to an increasingly harder 
impasse. International credit rating 
agency Standard & Poor’s (S&P) on 
22 October affirmed Turkey's long-
term foreign currency rating at "B+" 
and long-term local currency rating 
at "BB-," with a stable outlook but 
stepped up warnings regarding the 
country’s inflation rate, which is 
now nearing 20 percent. The agen-
cy says Turkey ranks 8th amongst 
137 countries ranked on the basis 
of their inflation rate. It said the 
country’s monetary policy remains 
uncertain adding that a weaker lira 
poses a risk for the domestic cor-
porate sector given the substan-

tial amount of foreign currency 
denominated debt and the currency 
impact on debt servicing.

A 200 point rate cut in October 
-following a prior 100 point cut in 
September- was a shock for global 
markets at a time when the entire 
world is struggling with inflation 
and a power crisis. The rate cut 
has distorted any predictability 
of the markets. The dollar rose 
to more than 9,6 against the lira, 
while the rate of one euro sur-
passed 11 lira in the final week of 
October. Turkey’s risk rose by one 
fifth during this time. The Central 
Bank’s cut didn’t translate into 
rate cuts in the markets; to the 
contrary, the resulting uncertainty 
drove up interest rates on bonds. 
The markets also widely expect 
credit rates to increase.

“We are in for a tougher period!”
Economists say although the 

Central Bank has lowered the rate 
for easing financial conditions in 
the markets, the exact opposite is 
happening. Saying that a 200 base 
point reduction can only be taken 
to counter a harsh economic shock 
or a major slow-down, analysts say 
that they are finding it hard to 
understand the reason behind the 
urgency. Experts note that making 
a sensible reading of the economy 
is not possible under these condi-
tions: “The fact that the late liquid-
ity window lending rate remained 
at 600 bas points and the harsh 
rate cut unfortunately indicate that 
financial risks will remain high in 
the period ahead. We are entering 
a new era with a weak lira and high 
inflation where undertaking new 
costs will be more difficult.”

Mart 2019November 2021

November 2021 Issue: 167 Turkish Shipping & Economy Newspaper

Broken links in the supply chain crisis

Iran's IRISL to launch shipping 
lines to Russia and Kazakhstan
Iran’s Trade Promotion Orga-
nization (TPO) has signed a 
memorandum of understand-
ing with the Islamic Republic 
of Iran Shipping Lines (IRISL) 
for cooperation in launching 
shipping lines from the coun-
try’s northern ports on the Cas-
pian Sea coasts to Russia and 
Kazakhstan.

Based on the MOU, in the 
first phase six lines will be 
launched from the northern 
ports of Iran to the ports of 
Astrakhan and Makhachkala 
in Russia, as well as the port 
of Aktau in Kazakhstan as of 
October 23, the TPO portal 
reported. In the second phase, 
by the end of the current Ira-
nian calendar year (late March 
2022) the number of these lines 
will increase to eight.

According to the MOU, Kha-
zar Shipping Company will 

transport export goods on a 
regular and monthly basis on 
behalf of IRISL.

As reported, planning is also 
underway to establish regular 
lines for the Persian Gulf coun-
tries as well as African countries.

TPO is also collaborating 
with the country’s Ports and 
Maritime Organization (PMO) 
and the Ministry of Foreign 
Affairs to facilitate the pur-
chase of roll-on, roll-off vessels 
to be used in the mentioned 
lines.

16 GÖRÜŞ
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Birçok ekonomist navlun 
fiyatlarındaki yükselişin 
geçici olduğunu 
düşünüyor. Dönem içi 
iniş-çıkışları görmezden 
gelirsek geçici olduğu 
düşünülen etkiler, tahmin 
edilenden uzun sürebilir. 
Navlun da bunlardan 
birisi. Fransızların deyimi 
ile "hiçbir şey geçici olan 
kadar uzun sürmez"

Hiçbir şey geçici olan  
kadar uzun sürmez

Concern about higher 
inflation is growing 
across the world. Most 
recently, Federal Reserve 
Chairman Jerome Powell 
indicated higher con-
cern about higher infla-
tion and said that the 
central bank would 
watch carefully for signs 
that households and 
businesses were expect-
ing sustained price 
pressures to continue. 
“Supply-side constraints 
have gotten worse,” 
Powell said at a confer-
ence on 22 October. “The 
risks are clearly now to 
longer and more-per-
sistent bottlenecks, and 
thus to higher inflation.”

Transforming our hydrogen 

expertise into your net-zero solutions.

Make it sure, make it simple. rina.org

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Resmî Gazete’de yayımla-
nan kararla “Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi” adı verilen ve tüketici elek-
trik fiyatının maliyet bazlı olarak 
anlık değiştiği tarifenin kapsamını, 
1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak 
üzere aylık 300 bin TL fatura ödeyen 
kullanıcılara kadar düşürdü. Böyle-
ce bu kapsama dâhil edilen tüketi-

cilerin elektrik fiyatlarına, ekim ayı 
verilerine göre en az yüzde 10 zam 
yapılmış oldu. Bu karar, düşük tüke-
timli tüketiciyi direkt olarak etkile-
meyecek olsa da üreticilerin ve iş 
yerlerinin girdi maliyetini artırarak 
son tüketici ürünlerinde fiyatların 
artmasına neden olacak. 

Elektrik tarifeleri karşılaştırma 
sitesi encazip.com'un yaptığı anali-

ze göre bu yılın ocak ayında elektrik 
piyasasında 0,406 TL olan net elek-
trik tedarik maliyeti, ekim ayının ilk 
25 günü ortalamasında 0,742 TL’ye 
ulaşarak yıl içinde yüzde 83’lük 
artış gösterdi. Bu artışın sebepleri-
nin başında özellikle kömür ve diğer 
kaynaklarındaki fiyat artışı ile kur-
daki hızlı artış geldi. Elektrik mali-
yetlerindeki artış, ayda 700 bin TL 

ve üzerinde elektrik tüketimi olan 
tüketicilere yansımıştı. Bu tüketici-
lerin elektrik faturaları, ekim ayın-
daki güncel maliyetler baz alındığın-
da önceki aya göre yaklaşık yüzde 
15 daha yüksek gelecek. Kapsamı 
genişleyen Son Kaynak Tedarik Tari-
fesi artık aylık 300 bin TL ve üzerin-
de fatura ödeyen elektrik kullanıcı-
larını da kapsayacağından önümüz-
deki dönemde çok daha fazla üretici 
ve iş yeri, piyasada artış gösteren 
elektrik maliyetlerinden etkilenecek. 

Yeni uygulama 1 Ocak’tan itibaren 
yürürlüğe girecek ve ekim ayının 
ilk 25 günlük piyasa fiyatlarına göre 
dağıtım bedeli ve vergilerin sabit 
kalması durumunda, bu tüketicile-
rin elektrik faturaları en az yüzde 10 
daha yüksek gelecek.

Bu uygulama ile birlikte elektrik 
maliyetlerindeki artışlar, üreticilere 
ve iş yerlerine yüklenecek ve düşük 
tüketimli tüketicilere uygulanacak 
elektrik fiyatları daha kontrol edile-
bilir seviyede olacak. 

Elektriğe 'sessiz zam' yapıldı
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Üntel supplies cables certified by 
Germany navy in PN MİLGEM project
Üntel Kablo, which received the  
approval of the German navy’s  
VG95218 certificate for its products, 
has recently delivered 500km long 
cables as part of the PN MİLGEM 
project, a joint vessel project of 
Turkey and Pakistan. The low-
smoke halogen-free  cables emit a 

less optically dense smoke during 
fires. They are used as  power, tele-
communication and signal cables 
at naval vessels. They are chemi-
cal and marine-water resistant and 
are a good  cable solution for radar 
systems, including power and 
signal cables. Üntel’s cable types  

60-61-62-63-64-65 and 66 were cer-
tified by the German navy last year.

The Pakistan MILGEM Project 
(PN MILGEM is the biggest export 
ever achieved by the Turkish 
defence industry in a single batch 
and includes the construction of 
four corvettes.

New board elected 
at WISTA to  
promote equality 
in the industry
The Women’s International 
Shipping and Trading Associa-
tion (WISTA) executive commit-
tee held its election for three 
executive positions during their 
International AGM on October 
13. The AGM was hosted in Ham-
burg alongside a conference that 
is taking place today and Friday.

Connie Roozen, WISTA Neth-
erlands, retains her position 
as treasurer for another term, 
whilst two new members were 
elected as Executive Commit-
tee members, Sofia Fürstenberg 
Stott, WISTA Sweden and Nazlı 
Selek, WISTA Turkey.

On becoming a Execu-
tive Committee Member, Selek 
expresses her goals for being 
voted on to the WISTA Executive 
Committee.

“I want WISTA to be a 
bridge between Europe and 
Asia, between generations and 
between genders.

Now that I have been given 
the chance, I aim to keep all of 
us together for our WISTA inter-
national goals to be achieved, 
and thank everyone and espe-
cially all the candidates for their 
support.”

The new WISTA International 
board is as follows going for-
ward:

President-Despina Panayiot-
ou Theodosiou, WISTA Cyprus

Secretary-Alex Anagnostis, 
WISTA USA

Treasurer-Connie Roozen, 
WISTA Netherlands

ExCo Member-Nazlı Selek, 
WISTA Turkey

ExCo Member-Sofia Fursten-
berg Stott, WISTA Sweden

Exco Member-Naa Densua 
Ayeetey, WISTA Ghana

ExCo Member-Fabiana 
Simoes Martins, WISTA Brazil

Turkey's newest defense products 
on display at Nusret 2021 drill

The newest products showing Tur-
key’s advances in defense technol-
ogies including weapons and soft-
ware systems  were showcased 
at the Nusret 2021 Invitation 
Exercise, hosted by Turkey on 19 
October in the Gulf of Saros in the 
northern part of the Aegean Sea.

The weapons systems that 

are expected to be included in 
the inventory of the military and 
those that were recently included 
were displayed at Nara Castle.

Turkey’s armed unmanned sur-
face vessel (AUSV) was the high-
light of the exhibition.

The AUSV, jointly produced by 
ARES Shipyard and METEKSAN 

Defense, will be fully autonomous 
and able to carry out its work with-
out external support. It will soon 
become part of Turkey’s Naval 
Forces Command’s inventory. 

The Atmaca missile, developed 
by Roketsan, is considered to be 
one of the best in the world. The 
missile is designed  for multiplat-

forms, allowing for launching not 
only from warships but also from 
submarines, aircraft, coastal bat-
teries, including land-attack opera-
tions.

The ORKA guided missiles and 
DÜFAS Radar systems developed 
by Aselsan were also on display. 
DÜFAS will enable submarines to 

indetnify targets from great  dis-
tances. Other products included 
the fully domestically developed 
ADVENT war management system, 
which is already in use at several 
craft, including the MİLGEM ves-
sels and KUZGUN, a cost effec-
tive smart ammunition which is 
widely seen as a game changer. 

YPT completes milestone vessel refueling 
Japanese engine manufactur-
er Yanmar Power Technology 
(YPT) said it has conducted the 
world’s first 70 MPa high-pres-
sure hydrogen refueling of a ship 
using a demonstration test boat 
equipped with a hydrogen fuel 
cell system.

YPT carried out the 70 MPa 
high-pressure hydrogen refuel-
ing in cooperation with Toyota 
Tsusho Corporation. They used a 
specially licensed high-pressure 
facility and a newly developed 
prototype long hydrogen refuel-

ing hose. The test boat cruised 
on a route around the island of 
Osaka. The refueling resulted in 
more than three times longer 
cruising time compared to the 
previous refueling process.

Above all, these results will 
serve the market deployment of 
hydrogen fuel cell systems. They 
will also serve as the study of 
hydrogen refueling infrastruc-
ture for ships.

Yanmar Power Technology is 
developing a 300 kilowatt-class 
maritime fuel cell system incor-

porating fuel cell modules by 
Toyota Motor Corporation. Thus, 
it is addressing the potential 
customer demands such as ones 
relating to the Carbon-Neutral 
Port concept of the Japanese gov-
ernment.

Moreover, the company 
obtains type approval from clas-
sification societies. This way, the 
system can be installed in vari-
ous types of ships with global 
customers.

The planned launch to mar-
ket is in 2023.
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Cemre Shipyard picks Hydroniq 
Coolers for wellboat systems 
Cemre Shipyard has awarded 
Norway’s Hydroniq Coolers a con-
tract for the delivery of a marine 
cooling system for two wellboats, 
including one that  will be the 
world’s largest live fish carrier. 

Cemre Shipyard is current-
ly building the two wellboats 

-respectively newbuilds 76 and 77- 
for the Norwegian wellboat com-
pany Seistar Holding.   

Hydroniq Coolers will supply 
its hull-integrated “Rack” seawa-
ter cooling system to the two 
wellboats. The Rack cooler is inte-
grated in the hull below the main 
engine room of the vessel, where 
it reduces temperatures in the 
ship’s engines and other auxiliary 
systems through use of seawa-
ter, but without taking up valu-
able engine room space. This is a 

favoured solution for both vessel 
crew and owners.

“Our Rack seawater cooler is 
the most popular choice amongst 
the Norwegian shipyards that are 
building wellboats. It is becom-
ing increasingly popular interna-
tionally too, with Cemre Shipyard 
being one of the international 
frontrunners who are very famil-
iar with our technology,” says Jan 
Inge Johannesen, sales manager 
at Hydroniq Coolers.

Developed by the SALT Ship 
Design, the two live fish carri-
ers for Seistar will be equipped 
with circular fish tanks. The ves-
sels will be 69,9 metres and 110 
metres long, respectively.  

The bigger vessel will have a 
storage capacity of 8,000 cubic 
metres and a deadweight of 

approximately 12,000 tonnes, 
making it the world's largest live 
fish carrier once completed. The 
smaller vessel will have a load 
capacity of 2,200 cubic metres. 

“Some would argue that size 
doesn’t matter, but everyone in 
the maritime and aquaculture 
industries will admit that it is 
always fun to be involved with 
the biggest projects. We a Hydro-
niq Coolers are no different, and 
we look forward to delivering a 
seawater cooling system that is 
a perfect fit for these very differ-
ent vessels,” adds Jan Inge Johan-
nesen. 

Hydroniq Coolers will manu-
facture and assemble the equip-
ment at its headquarters outside 
Aalesund, Norway, and deliver it 
to Cemre Shipyard in Turkey. 
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Ares Shipyard vows to finish 
122 patrol boats before due date
Turkey’s ARES Shipyard has 
announced that it plans to complete 
the 122 patrol boats to secure the 
country’s coasts before the sched-
uled deadline. 

The boats are being built for the  
Coast Guard Command and Gen-
eral Directorate of Security. They are 
crucial for coastal security of Turkey 
and the Turkish Republic of North-
ern Cyprus (TRNC). ARES Shipyard 
General Manager Özgün Utku Alanç 
said the mass production of the 
boats has  already  been launched. 
Three ARES 35 fast boats are being 
constructed for the TRNC Security 
Forces Command and the TRNC 
Coast Guard Command, he said, 
noting that ARES 35 patrol boats are 
also being constructed for Turkey’s 
Coast Guard Command and General 
Directorate of Security.

ARES 35 petrol boats are 
employed in fighting irregular immi-
gration and human smuggling as 
well as search and rescue opera-

tions across Turkey’s coasts from the 
northeastern Artvin province at the 
Black Sea all the way down to Hatay 
in the Mediterranean, southeastern-
most point of the country. The ARES 
35 FPB has been designed to reach 
speeds above 35 nautical miles per 
hour. The operational acceptance 
tests of the boats are still under-
way. The initial tests of the boats 
were completed earlier by the Coast 
Guard command.

Alanç also said that 11 boats 
ARES Shipyard built for the Royal 
Oman Police Coast Guard (ROPCG) 
had been delivered. He said the 
integration of the equipment of 
14 boats for the Oman Sultanate 
were still underway. 

He also provided information 
about the country’s first armored 
unmanned surface vessel (AUSV) 
ULAQ “Our work on different configu-
rations of the ULAQ boat is underway. 
We hope to conduct a second series 
of trial firings in the coming months.”
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“Bir ordunun kıymeti zabitan ve 
kumanda heyetinin değeri ile 
ölçülür.”

M.K. Atatürk

15 Temmuz hain darbe girişi-
mini bahane eden iktidar Türk 
Silahlı Kuvvetleri'(TSK)nde 
önemli değişikliler yapmış-
tır. Bu kapsamda askeri liseler 
kapatılmış, harp okulları kuvvet 
komutanlıklarının bünyesinden 
ayrılmış, harp akademilerinde 
kurmay subay eğitiminin düze-
yi düşürülmüş, Milli Güvenlik 

Akademisi kapatılmış, Yüksek 
Askeri Şura (YAŞ) sivilleştirilerek 
orduya siyaset sokulmuştur.

Bu değişikliler topluca değer-
lendirildiğinde yeni bir dar-
be girişiminin önlenmesi veya 
askerin sivil siyasetin kontro-
lü altına alınması amaçlarını 
aşmış, doğrudan TSK’ya zarar 
verici boyutlara ulaşmıştır. Bun-
dan TSK’nın önemli bir unsu-
ru olan Deniz Kuvvetlerimiz de 
etkilenmektedir.

Denizcilik, özellikle deniz 

subayı olmak sadece bir meslek 
değil,  kendine özgü disiplini, 
gelenekleri olan bir yaşam biçi-
midir. Bu eğitim ilk olarak lise 
çağındaki gençlere Deniz Lise-
si’nde verilir. Gençlere burada 
kaliteli bir lise eğitimi yanında 
denizciliğin ve askerliğin genel 
kuralları öğretilir ve benimsetilir. 
Yıllar sürecek silah arkadaşlı-
ğının temelleri burada atılır. Bu 
nedenle Deniz Lisesi’nin kapatıl-
ması deniz subayı eğimini olum-
suz etkilemektedir. 1773’ten beri 
var olan Deniz Lisesi’ne 2016 
yılında (243 yıl sonra) neden 
ihtiyaç kalmadığı tatmin edici 
şekilde açıklanamamıştır.

Ayrıca kuvvetlerin subay ihti-
yacını karşılayan harp okulları 
kuvvetlerin bünyesinden ayrıl-
mış, Milli Savunma Üniversite-
si’ne, dolaylı olarak Milli Savun-
ma Bakanlığı’(MSB)na bağlan-
mıştır. Harp okulundan mezun 
olan subayları ait oldukları 
kuvvet komutanlıkları istihdam 

etmektedir. Bu nedenle kuvvet 
komutanlıkları kendi harp okul-
larına öğrenci alımından müf-
redatına, performans deneti-
minden lojistik desteğine kadar 
her konuda tam yetkiye sahip 
olmalıdır.

Keza harp akademilerinde 
verilen eğitim de zorlu bir seçme 
sisteminin ve yoğun bir müfre-
datın olduğu 2016 yılı öncesine 
döndürülmeli, kurmay subay 
eğitim kalitesi düşürülmemeli-
dir.

Subayların ve amirallerin 
yükselme ve atanmalarında 
siyasi faktörler değil, liyâkat 
esas olmalıdır. Hayatında hiçbir 
savaş gemisine binmemiş siya-
setçilerin, amiral yükselme ve 
atamalarında söz sahibi olmala-
rı rasyonel olmadığı gibi, orduya 
siyaset sokulması gibi ölümcül 
bir hataya yol açar.

Güçlü donanma milli yüksek 
teknolojilere sahip gemilerle 
birlikte bu gemilere ve filolara 

yetkinlikle komuta edebilecek 
deniz subayları ve amirallerle 
mümkündür. Atatürk yazının 
başındaki sözünü yıllar süren 
muharebe tecrübelerine daya-
narak söylemiştir.

Son yıllarda başta MİLGEM 
olmak üzere Deniz Kuvvetle-
rimizde ulusal teknolojilerde 
önemli ilerlemeler kaydedilmiş-
tir. Kaliteli subay ve amirallerin 
yetiştirilmesi de en az milli tek-
nolojiler kadar önemlidir.

Bu nedenle:
Deniz Lisesi yeniden açılma-

lıdır.
Deniz Harp Okulu Deniz Kuv-

vetleri Komutanlığı bünyesine 
iade edilmelidir.

Deniz Harp Akademisi eğitimi 
2016 öncesine döndürülmelidir.

Subay ve amirallerin yük-
selme ve atanmalarında siyasi 
düşünceler değil, liyâkat esas 
alınmalıdır.

Bu öneriler diğer kuvvet 
komutanlıkları için de geçerlidir.

Güçlü donanma iyi eğitimli denizcilerle olur
Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı bu 
ayki yazısında, güçlü 
bir donanma için yük-
sek teknolojilere sahip 
milli gemilerle, liyâ-
katli deniz subayları 
ve amirallerin önemi-
ne dikkat çekiyor 

Dr. Cihangir Dumanlı

Rolls-Royce ve Sea Machines Robo-
tics, yeni bir işbirliğine imza attı. 
Anlaşma kapsamında, Rolls-Royce 
Power Systems ile uzaktan gemi 
komuta ve otonom kontrol sis-
temleri geliştiricisi Sea Machines, 
tam ve yarı otonom gemi kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesi, satı-
şı ve Rolls-Royce’un mtu NautIQ 
marin otomasyon portföyünün 
geliştirilmesi için güçlerini birleş-
tirecek. Rolls-Royce'un tahrik ve 
otomasyon çözümlerinin Sea Mac-
hines'in gemi kontrol ürünleriyle 
kombinasyonu, denizcilik müşteri-

lerine gemi operasyonları, emniyet, 
verimlilik ve çevresel etki açısın-
dan önemli faydalar sunacak.

Stratejik işbirliği, öncelikle yat-
lar, ticari ve donanma gemileri için 
uzaktan ve otonom gemi kontrolü 
ve durumsal farkındalık ürünleri-
ne odaklanacak. Anlaşma kapsa-
mında Rolls-Royce Power Systems, 
mevcut ve gelecekteki Sea Mac-
hines ürünlerinin satış ve servis 
haklarını ele alacak. İki şirket ayrı-
ca, müşterilere tüm gemi verilerini 
toplayan ve analiz eden, bu bilgile-
re dayanarak akıllı gemi kontrolü 

sunan gelişmiş komple çözümler 
sağlamak üzere yeni kabiliyetler 
geliştirmek amacıyla da birlikte 
çalışmalar yürütecek.

Sea Machines Kurucu ve CEO’su 
Michael Johnson konuyla ilgili ola-
rak, “Otonom gemi kontrol ürün-
lerimiz ve gelişmiş algılama sis-
temlerimiz, geleneksel ve manuel 
gemi kontrolünün insandan akıllı 
bir teknolojiyle değişimine öncü-
lük ediyor. Otonom sistemler yapı-
lan rutin operasyonları üstleniyor; 
ekipler için stresi azaltıyor ve böy-
lece operasyonel öngörülebilirliği 

ve emniyeti artırıyor. Teknoloji, 
sektörü daha üretken ve ekonomik 
hâle getirirken sürdürülebilir ope-
rasyonlara da katkıda bulunuyor. 
Sea Machines olarak alanında en 
iyi şirketlerle ortaklık kuruyoruz 
ve Rolls-Royce da güvenilirliğiyle 
her zaman bizim için öne çıkıyor. 
Müşterilerimize birlikte hizmet 
etmek ve onlara çözümler sağla-
cak teknolojiyi ileriye taşımak için 
sabırsızlanıyoruz,” dedi.

Rolls-Royce Power Systems 
Denizcilik İş Geliştirme Birim 
Yöneticisi Claudius Müller ise 

işbirliği hakkında görüşünü, 
“Amacımız, müşterilerimize tah-
rik, gemi otomasyonu ve kontrol 
sistemlerinden yarı ve tam oto-
nom kontrol sistemlerine kadar 
endüstri lideri, ileri seviyede yeni-
likçi ve entegre çözümler sunmak 
ve en yeni Ekipman Sağlığı Yöne-
tim sistemimiz mtu NautIQ Fore-
sight gibi dijital çözümlerimizi de 
tamamlayıcı olarak kullanmak. 
Servowatch şirketinin satın alın-
masının ve piyasaya yeni sürülen 
mtu NautIQ portföyümüze kon-
trol sistemlerinin dâhil edilme-
sinin ardından Sea Machines ile 
yapılan anlaşma tamamlayıcı bir 
adım,” sözleriyle ifade etti. 

Otonom kontrol sistemleri için işbirliği
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Yazılarımda hep ifade ettiğim üzere 
taktik sahada başarıya zemin hazır-
layan unsur ateş gücü ve manev-
radır. Bir diğer deyişle yeterli tahrip 
gücünün (ki bu muhasımla olan 
bir mücadelenin sonucu olarak en 
uç noktalara çıkar) istenen yer ve 
zamanda bulundurulması esas-
tır. Bu itibarla, top silahı da tarih 
boyunca menzil, vuruş hassasiyeti 
ve ateş gücündeki artış çerçeve-
sinde günümüze kadar gelişmiş ve 
geliştirilmeye devam etmektedir. 

Deniz topçuluğunun tarihi 
14’üncü yüzyıla kadar dayanmak-
tadır. 16’ncı yüzyıldan günümüze 
kadar hızlı bir gelişim göstermiş-
tir. Portekizliler orta çağda savaş 
gemilerini, göğüs göğse çarpışan 
silahlı adamları taşıyan platform-
lar olmaktan çıkarıp, sadece top 
silahı ile deniz savaşını kazanabi-
lecek yüzer topçu unsurları haline 
getirmişlerdir. Daha sonraları sana-
yi devrimi ile top ve atış idare sis-
temleri sürekli geliştirilerek suüstü 
gemilerinin temel silahı olmayı sür-
dürmüştür. Top silahı, küçük çap-
lardan devasa boyutlardaki 46 san-
timlik (18,1 inç (pus)) büyüklüklere 
kadar üretildiler. Başlarda sadece 
düşman gemilerine karşı kullanılır-
ken zamanla uçaklara karşı ve kara 
bombardımanında da kullanılma-
ya başlandı. Ateş gücünü ve etki-
yi artırmak için aynı tarette çoklu 
namlulu toplar geliştirildi. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında 
gemilere karşı daha etkili silahlar 
olarak deniz toplarının yerini uçak-
lar almaya başladı, 1950’lerden son-
ra güdümlü füzelerin gelişmesi ile 
deniz topları eski önemini yitirdi. 
Güdümlü füzeler, çok uzun menzil-
leri, vuruş hassasiyetleri ve yüksek 
tahrip güçleri sayesinde top sistem-
lerini ikinci plana itti.  5,1 pustan 
(130 mm) daha büyük çaplı deniz 
topları İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra yeni gemilere takılmadı. Hat-
ta 1970’lerde bazı tip gemilerde 
hiç top kullanılmamaya başlandı. 
Gemiler eski büyük kalibreli topları 
bir süre daha sadece deniz topçu 
ateş desteği için kullanmaya devam 
etti. 16 pusluk büyük toplara sahip 
son aktif gemi olan USS Missou-
ri, 1996'da hizmet dışına çıkarıldı. 
Diğer taraftan hiç top takılmaması-
nın sebep olduğu zafiyetlerin orta-
ya çıkması da uzun sürmedi ve 
tekrar top sistemleri geliştirilmeye 

başlandı. 
Top, başlarda birkaç yüz met-

re menzilden günümüzde gelişmiş 
mühimmatlarla 100 kilometreye 
erişen bir silah şekline geldi. Tek-
nolojinin gelişmesi ile İkinci Dünya 
Savaşı’nın toplarından çok daha 
hassas, vuruş isabeti ve patlayıcı 
tesiri yüksek, atım hızları ve men-
zilleri katbekat fazla top ve atış kon-
trol sistemleri geliştirildi ve halen 
geliştirilmekte. Daha 1980’lerde top 
evlerinin içinde 20 civarında per-
sonel görev yaparken, günümüz-
de top evinde kimsenin olmadığı 
tam otomatik olarak çalışan top 
sistemleri geliştirildi. Bu arada atış 
kontrol sistemlerindeki gelişmeleri 
de vurgulamakta fayda var ancak 
konu geniş olduğu için başka bir 
çalışmada ele alacağız. 

Günümüzde muhrip ve fırka-
teynler genellikle bir veya iki adet 76 
mm ila 130 mm (3 ila 5,1 pus) ara-
sındaki topları ana batarya olarak 
taşımaktalar. Daha küçük gemiler-
de ise 76 mm (3 pus) ve küçük çaplı 
toplar kullanılmaktadır. Ayrıca 12.7, 
20, 25, 30, 35, 40, 57 mm gibi küçük 
kalibreli silahlar, güdümlü füzeler 
tarafından etki altına alınamayan 
genellikle de hava hedeflerine ve 
asimetrik tehditlere karşı kullanıl-
maya başlandı. 

Top sistemleri sınıflandırılırken 
esas olarak iki rakam dikkat çek-
mektedir. İlki namlunun çapı, ikinci-
si namlunun boyudur. ABD ve İngil-
tere’de çap, inç cinsinden, Avrupa’da 
milimetre olarak ölçülmektedir. İnç, 
ülkemizdeki deniz topçuluğunda 
pus olarak ifade edilir. Namlunun 
boyu çap ile bağlantılı olan “kalib-
re” olarak tanımlanır. Örneğin 5/54 
topun çapı 5 pus, namlu boyu ise 
54 kalibre yani 54 defa çaptır (54x5). 
Günümüzde farklı çap ve kalibre-
lerde çeşitli top sistemleri kullanıl-
maktadır.  

155 mm (6,1 pus) top 
155 mm’lik çap, menzil ve tah-

rip gücü uyumu çerçevesinde 
modern zamanlar kara topçusunun 
en elverişli standart silahı olarak 
kullanılmaktadır. ABD’nin yaklaşık 
16.000 ton deplasmanındaki Zum-
valt sınıfı yeni muhripleri haricinde 
günümüzde deniz kuvvetlerinde 
kullanım yeri bulunmamaktadır. 
Bir dönem İngiliz Bahriyesi, halen 
kullanımda olan 114 mm (4,5 pus) 
deniz toplarının hem ateş gücü ve 
menzilini artırmak hem de lojistik 
kolaylık kapsamında kara kuvvet-
leri ile standardı sağlamak için 155 
mm topları donanmada denediler. 
Ancak görüldü ki 114 mm deniz 
topunun standart mermisi, 155 mm 
top ile aynı menzilde ve 155 mm’lik 
standart merminin iki katı patlayıcı 
taşımaktaydı. Sadece roket destek-
li mermiler (RAP) kullanılarak 155 

mm’lik top, 114 mm deniz topuyla 
karşılaştırılabilir bir menzil üstün-
lüğüne sahip olmakta ancak bu 
durumda da patlayıcı miktarında 
bir azalma görülmekteydi. Bunun 
nedeni, deniz toplarının karada 
konuşlu kundağı motorlu obüs top-
larından çok daha mukavim olarak 
inşa edilebilmesi ve çapına göre çok 
daha uzun namlulara sahip olma-
sıdır. Bu olayda, 4,5 pus Mark 8 
topunun namlu uzunluğu 55 kalib-
redir, İngiliz standart AS90 155 mm 
topunun namlu uzunluğu ise 39 
kalibredir. Bu husus deniz toplarının 
çapına kıyasla daha ağır mermileri 
ateşlemesine ve mermi ağırlığına 
göre daha büyük itici hartuçlarını 
kullanmasına, buna ilaveten uzun 
namlu boyu ile daha yüksek mer-
mi hızlarına erişilmesine imkân 
vermektedir. Daha yüksek mermi 
hızı daha uzun menzil anlamına 
gelmektedir. Ayrıca, deniz topla-
rı, otomatik doldurucu sistemleri 
ve yüklenmeye hazır cephaneleri 
sayesinde sahra toplarına kıyasla 
daha üstün bir sürekli atış hızına 
sahiptirler. 

ABD’de bazı çevreler, deniz topçu 
ateş desteği sağlamak için alterna-
tif bir yöntem kullanılıncaya kadar 
‘muharebe kruvazörlerinin’ hizmet 
dışı bırakılmaması gerektiğini savu-
nurken, diğerleri füzeler ve uçaklar 
çağında bu tür bir desteğe artık 
ihtiyaç olmadığını dile getirmiştir. 
Bu tartışmalar bağlamında ABD 
deniz piyadelerinin deniz topçu ateş 
desteği kapsamında karadaki uzun 
menzilli hedefler için, Zumvalt sını-
fı muhrip ve Gelişmiş Top Sistemi 
(Advanced Gun System-AGS) tasar-
lanmıştır. AGS, 155 mm’lik bir top 
ve roket destekli mermiler düşün-
cesine dayanmaktadır. Ancak, abar-
tılı 180 km menzil talebi, sadece 
AGS için özel bir mühimmat geliş-
tirme süreci, başlangıçta 32 adet 
olan Zumvalt sınıfı muhriplerin 3 
adet ile sınırlı kalması, buna bağlı 
olarak AGS sisteminin de sadece 6 
adet üretilmesi (her gemide 2 top 
bulunmaktadır) ve abartılı bir mali-
yetle bir milyon dolara varan mer-
mi fiyatı sonucunda program iptal 
edilmiş, akabinde ABD Deniz Kuv-
vetleri teknolojinin olgunlaşmasını 
ve fiyatın düşmesini bekleme kararı 
almıştır. Netice olarak, ABD’nin 3 
adet Zumvalt sınıfı muhribi hariç 
günümüzde gemilerinde 155 mm 
top kullanan başka bir donanma 
mevcut değildir.  Ancak yine de bu 
kalibre büyük gemiler için bir geliş-
me potansiyeli barındırmaktadır ve 
özellikle deniz topçu ateş desteği 
için büyük donanmalar tarafından 
benimsenebileceğini söyleyebiliriz. 
Uzun menzil ve yüksek tahrip gücü 
dikkate alındığında belli bir noktaya 
kadar seyir füzelerinin yerini alabi-
lecek yegâne büyüklükteki bir top 

sistemi olarak görülmektedir.

100 / 114 / 127 / 130 mm
Yaygın olarak kullanılan büyük 

çaplı toplardır. Top ailesi içinde en 
yüksek miktarda patlayıcı taşıyabi-
len mermileri ve uzun menzilleri ile 
etkili tam otomatik silah sistemleri-
dir. Suüstü, hava savunma harbi ve 
kara bombardımanında kullanılırlar. 
Hatta atış kontrol sistemi yeterince 
hassas ise tespit edildiğinde deni-
zaltı şnorkel direkleri veya perisko-
bu dahi vurulabilir. Son dönemde 
üretilenlerin top evleri radar görün-
mezlik teknolojisine göre tasarlan-
mıştır. 

100 mm daha ziyade Rusya ve 
Fransa tarafından üretilip kullanıl-
mıştır. Fransız 100 mm’si dakikada 
78 atım, Rus AK-100 topu dakikada 
60 atım ile yeterli seviyede süratli 
toplardır. Her iki top sistemi korvet 
ve daha büyük gemilerde kullanıla-
bilmektedir. 

114 mm ya da 4,5 pusluk top, 
sadece İngiliz muhrip ve fırka-
teynlerinde kullanılan dakikada 25 
atım sağlayabilen çok maksatlı bir 
toptur. Falkland Savaşı’nda amfi-
bi harekâtı desteklemek için kara 
bombardımanında binlerce mermi 
bu toplardan atılmıştır. Tip-45 muh-
ripleri dâhil birçok İngiliz gemisinde 
kullanımdadır. İngiltere’de katılmış 
olduğum Savaş Harekât Subayı kur-
sunda Plymouth şehrindeki eğitim 
merkezinde sahile konuşlu 4,5 pus 
toplar ile atış eğitimleri yapmıştık. 

127 mm ya da 5 pus, atım sürati, 
menzil ve tahrip gücü bağlamında 
en uygun deniz topu olarak yaygın 
bir kullanıma sahiptir. ABD ve bazı 
batı Donanmaları ile Avustralya, 
Yeni Zelenda, Japonya, Güney Kore, 
Tayvan, Tayland, Arjantin, Nijerya, 
Peru ve Venezuela Donanmaların-
da suüstü, hava savunma harbi ve 
kara bombardımanında etkinlikle 
kullanılmaktadır. İngiliz BAE firma-
sının Mark-45, İtalya’nın önceleri 
Otobreda 127/54 ve günümüzde 
Leonardo OTO 127/64 ana model 
olma konumundadır. BAE Mk-45 
topu dakikada 16-20 atım yapabi-
len, suüstü azami menzili 24 km 
olan bir toptur. Yavuz ve Barbaros 
sınıfı fırkateynlerde 5 pus 54 kalibre 
(5/54) ana batarya olarak geminin 
baş tarafında yer almaktadır. 

Son dönemde kara bombardı-
manını sahilden uzakta ve daha 
derinlere yapabilmek, ayrıca hafif 
suüstü gemilerine daha uzun mesa-
felerden angaje olabilmek için men-
zil artırım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda çalışma yapan firma-
lardan Leonardo, OTO 127/64 LW 

– Vulcano sistemini geliştirmiştir. Bu 
sistem, 127 mm 64 kalibrelik top, 
otomatik mühimmat kullanma sis-
temi, deniz atış kontrol desteği üni-
tesi ve OTO VULCANO mühimmat 

ailesinden oluşmaktadır. Sistem 
dakikada 32 atım yapabilen, süzü-
lüş safhasında atalet ve GPS güdü-
mü kullanan, terminal safhada kızı-
lötesi veya yarı-aktif lazer güdüm 
ile talep edilen uzun menzillerde 
başarı sağlamıştır. Suüstü gemileri-
ne karşı kızılötesi terminal güdüm 
ile 80 km menzil, kara bombardı-
manında yarı-aktif lazer güdüm ile 
100 km’ye kadar angajman yapıla-
bilmektedir.  Dolayısıyla, alışılmışın 
çok ötesindeki menzillerden kara 
harekâtına deniz topçu ateş desteği 
ile stratejik bir katkı sağlanabilmek-
tedir. Suüstü hedeflerine karşı adeta 
kısa menzilli güdümlü füze etkisi 
yaratılarak eldeki güdümlü füzeler 
daha uzak mesafelerdeki hedefler 
için saklanabilecektir. Uçuş yolunda 
GPS, terminal safhada kızılötesi ve 
lazer güdüm sistemleri sayesinde 
yüksek isabet oranı sağladığından 
daha az mühimmat sarf edilerek 
hedef etkisiz hale getirilebilmekte-
dir. 

Başlangıçta Rus muhriplerinde 
kullanılan 130 mm’lik topun daha 
sonra geliştirilen modelleri Çin’in 
Tip-52D muhriplerinde ve Rusya'nın 
Amiral Gorşkov sınıfı fırkateynle-
rinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Sovyet döneminden itibaren kul-
lanılmakta olan AK-130 mm top, 
çift namlusu, 90 atım/dk’ya varan 
yüksek atış hızı, otomatik doldu-
rucusu ve 23 km azami menzili ile 
çok maksatlı güçlü bir top olmaya 
devam etmektedir. 

76 mm (3 pus)
76 mm, menzil, ateş gücü, atış 

hızı dengesi ve hafif oluşu saye-
sinde en yaygın orta kalibreli bir 
top olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İtalyan Leonardo firmasının OTO 
Melara topu bu kategoride nere-
deyse hiç rakibi olmadan hüküm 
sürmektedir. 76 mm topun en iyi 
tarafı, hücumbot ve küçük korvet-
lerde de kolaylıkla kullanılabilmesi 
ve önemli miktarda ateş gücü sağla-
masıdır. OTO 76/62 Super Rapid (SR) 
tarafından sağlanan 120 atım/dk’lık 
yüksek atış hızı, standart mühim-
mat ile suüstünde 16 km’lik menzili 
sayesinde suüstü, hava hedefleri ve 
güdümlü füzelere karşı çok maksat-
lı etkili bir silahtır. Özellikle STRA-
LES versiyonu, top evine entegre 
atış kontrollü aydınlatma radarı ve 
radar ışını üzerinde hareket eden 
gelişmiş mikrodalga programlana-
bilir DART güdümlü mühimmatıyla 
yalnızca birkaç mermi kullanarak 
başta güdümlü füzeler olmak üzere 
hızlı hareket eden hava hedeflerine 
karşı hassas bir şekilde angajman 
sağlamaktadır. Müsademe, yakın-
lık ve geciktirme tapalarına sahiptir. 
(Topçulukta bir diğer önemli unsur 
olan tapa sistemleri ayrı bir incele-
me konusudur.)

Deniz topçuluğu hâlen geçerli mi? 
Türk Deniz Kuvvetleri’nde Gab-

ya sınıfı fırkateynlerde, MİLGEM 
korvetlerinde ve hücumbotlarda 76 
mm top kullanılmaktadır. Makina 
ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi 
(MKE AŞ) tarafından milli imkânlar-
la 76/62 mm deniz topu geliştirilmiş 
ve IDEF 2021 Fuarı’nda gösterime 
çıkarılmıştır. Dakikada 80 atım hızı 
ve 16 km menzile sahip olduğu 
belirtilmiştir.

 
35 / 40 / 57 mm
35 mm top, 1950’lerden günü-

müze kadar daha ziyade kara 
kuvvelerinin uçak savar sistemi 
olarak kullandığı ve İsviçre firması 
Oerlikon Contraves (1999 yılında 
Alman Rheinmetall firması tara-
fından satın alınmıştır) tarafın-
dan geliştirilmiş çift namlulu bir 
silah sistemidir. Günümüzde kara 
topundan geliştirilen deniz mode-
li, hava hedeflerine karşı yakın 
savunma silah sistemi olarak kul-
lanılmaktadır.

Rheinmetall firması tarafından 
geliştirilmiş olan Oerlikon Millen-
nium yakın savunma silah siste-
mini buna örnek olarak verebiliriz. 
Temel amacı gemi-savar füzeleri-
ni etkisiz hale getirmek olmakla 
beraber hafif suüstü unsurlarına 
karşı da etkilidir. AHEAD olarak 
tabir edilen ve her bir merminin 
içinde 152 adet tungsten parçacık 
bulunan bir mühimmat kullan-
maktadır. Mermi hedefe nazaran 
daha önce belirlenen bir mesafede 
patlayarak konik bir şekilde dağı-
lan parçacıklarla isabetler sağlar. 
Dakikada 1000 mermi atış hızına 
ve 5 km menzile kadar kullanıla-
bilmektedir. 

35 mm’nin Türkiye’deki karşı-
lığı, Aselsan’ın geliştirmiş olduğu 
Korkut kara tipi, Gökdeniz deniz 
tipi toptur. Dakikada 1100 mer-
mi atım sürati ve yaklaşık 4 km 
menzile sahiptir. Esas görevi gemi-
savar füzeleri, hassas güdümlü 
mühimmatlar ve insansız hava 
araçları olan Gökdeniz, uçak, heli-
kopter ile asimetrik tehdit oluştu-
rabilecek hafif suüstü unsurlarına 
karşı da kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. ATOM adı verilen 
ve içinde yüzlerce tungsten parça-
cık bulunan mermiler kullanmak-
tadır. Gökdeniz’de de tungsten par-
çacıklar bir koni oluşturacak şekil-
de hedefe çarpmaktadır. Amaç, 
özellikle gemi-savar füzelerinin 
güdüm başlığı, kontrol kanatçıkla-
rı ve gövdesinde hasar oluşturarak 
füzeyi düşürmektir. Hafif suüstü 
hedefleri için ise yangın çıkarıcı 
HE-I (High Explosive Incendiary) 
mermiler kullanmaktadır. Gök-
deniz dronlara yapılan deneme 
atışlarında başarılı olmuştur. Tür-
kiye’de ilk olarak, inşa edilmekte 
olan İstanbul fırkateynine, ayrıca 
Pakistan MİLGEM’leri ile Türkme-
nistan korvetine monte edilecektir. 
Söz konusu topların gelişmiş atış 
kontrol algoritma ve sistemleri ile 

“sürü saldırısı” yapabilecek hedef-

lere karşı da etkinlikle kullanılabi-
leceğini değerlendirmekteyim.   

40 mm, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında uçak savar olarak kulla-
nılan oldukça yaygın bir top siste-
miydi, ancak jet motorlu uçaklara 
karşı zayıf kaldığından ve “yaklaş-
ma” (proximity) tapasının 40 mm 
mühimmatın içine sığmamasın-
dan dolayı kullanımı giderek azal-
dı. Bu çapın önde gelen üreticisi 
İsveç Bofors firmasıydı. Günümüz-
de hücumbotların kıç tarafında 
hava savunma maksatlı ve bazı 
yardımcı sınıf gemilerde çok mak-
satlı olarak kullanılmaktadır. 

57 mm, deniz topçuluğun-
da daha az kullanılan bir kalibre 
olmuştur. Özellikle İsveç’in Bofors 
firması tarafından 1940’lardan 
itibaren geliştirilmiş çift maksat-
lı bir top sistemidir. Daha ziyade 
küçük sahil botlarında kullanılan 
bir silah sistemi olmuştur. İsveç 
Donanması’ndaki birçok gemide 
ve en son olarak Visby sınıfı kor-
vetlerinde ana batarya olarak kul-
lanılmaktadır. Dakikada 220 atım 
sürati ve 17 km’lik bir menzile 
sahiptir. Ayrıca, ABD tarafından 
Kıyı Muharebe Gemilerinde (LCS) 
ve bazı sahil güvenlik gemilerinde 
ana batarya olarak kullanılmak-
tadır. Topun yüksek atım hızı ve 
makûl kabul edilebilir büyüklük-
teki mermisi ile küçük gemiler-
de suüstü ve hava hedefleri için 
uygun bir çözüm olarak görül-
mektedir. 

20 / 25 / 30 mm
Tehdit algısı daha büyük topları 

ve seyir füzelerini gerekli kıldığı için 
anılan küçük kalibrelerdeki silahlar 
1970'lerden itibaren büyük ölçüde 
ihmâl edilmişti. Ancak 1982’deki 
Falkland Savaşı’nda güdümlü füze-
lere karşı hava savunma silahları-
nın etkisiz kalması, ayrıca daha son-
raları asimetrik tehdit yaratan hafif 
suüstü unsurlarına karşı uygun 
silahların bulunmaması küçük 
kalibreli topların tekrar gündeme 
alınmasına neden olmuştur. Çap 
azaldıkça atım sürati arttığından 
20 mm’lik toplar hava savunma 
için tercih edilmiş, yine aynı maksat 
için 25 ve 30 mm’lik toplar da hava 
savunma amaçlı olarak kullanılma-
ya başlanmıştır. 20 mm top özellikle 
gatling olarak adlandırılan dönerli 
çok namlulu top sisteminde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. ABD’nin 20 
mm’lik 6 namlulu Phalanx yakın 
savunma silah sisteminin gelişmiş 
modelleri dakikada 4500 mermi 
atım hızı, yaklaşık 3,5 km’lik men-
zili ve üzerine bütünleşik arama 
ve takip radar sistemi ile etkili bir 
savunma silahıdır. Önceleri sadece 
güdümlü füzelere karşı kullanılır-
ken daha sonra asimetrik tehdit-
lere karşı da kullanılacak şekilde 
yenilenmiştir. Donanmadaki Gabya 
sınıfı ABD yapımı fırkateynlerin kıç 
tarafında bir adet bulunmaktadır.  

MKE A.Ş. tarafından gemiler 
için 20 mm gatling topu geliştirme 

çalışmaları devam etmektedir. IDEF 
2021 Fuarı’nda ilk gösterimi yapılan 
topun 2022 yılı sonunda tamam-
lanacağı ve geminin atış kontrol 
sistemine entegre olarak kullanıla-
bileceği ifade edilmektedir. 

25 mm top, dünya donanmala-
rında daha ziyade tek namlulu ola-
rak asimetrik tehdit kapsamındaki 
suüstü hedeflerine karşı kullanıl-
maktadır. Aselsan STOP sistemi 25 
mm, MUHAFIZ sistemi 30 mm top 
kullanan, gece ve olumsuz görüş 
şartlarında çıplak gözle görüleme-
yen hedeflerin tespit edilmesini, 
hedeflerin otomatik olarak tanın-
masını, takip edilmesini ve hedef-
lere atış yapılabilmesini sağlamak-
tadır. Geminin Savaş Harekât Mer-
kezi’nden otomatik olarak kontrol 
edilebilen STOP dakikada 600 atım, 
MUHAFIZ 200 atım yapabilmektedir.  

Bunun haricinde, İsviçre’nin 
Oerlikon Contraves firmasına 
ait 25 mm’lik Sea  Zenith topları 
yakın savunma silahı olarak Yavuz 
ve Barbaros sınıfı fırkateynlerde 
bulunmaktadır. 4 sabit namlu ile 
dakikada toplam 3200 mermi atım 
süratinde 2 km etkili menzile sahip-
tirler. Tepeden gelen tehditlere karşı 
etkili olmak için topun üst tarafı 
hafif geriye doğru yatık olarak tasar-
lanmıştır. Dolayısıyla +127 dereceye 
kadar namlu irtifa alabilmektedir. 
Her gemide 3 adet bulunan söz 
konusu toplar gemiye 360 derece 
koruma sağlamaktadır. Kendine 
ait Seaguard atış kontrol sistemi 
yanında geminin diğer atış kontrol 
radarları ile de bütünleşik olarak 
kullanılabilmektedir. Esas amacı 
gemi-savar güdümlü füzelerini etki-
siz hale getirmek olan sistem, HE-I 
(High Explosive-Incendiary / Yüksek 
Patlayıcı-Yakıcı) mühimmatla suüs-
tü hedeflerine karşı da etkilidir. 

30 mm çapta ise Rusya’nın, 6 
namlulu gatling tipi AK-630 top sis-
temi bulunmaktadır. Bu gruptaki 
diğer toplara nazaran çapın daha 
büyük olması menzil avantajı ve 
yüksek durdurma enerjisi sağla-
maktadır. Dakikada 5000 atım ile 
suüstüne 6 km, hava hedeflerine 5 
km menzile sahiptir. 

Topçulukta ana prensipler
Topçulukta unutulmaması gere-

ken husus geleneksel mühimmatlar 
ile özellikle suüstü ve kara bom-
bardımanında her bir atılan mer-
minin isabet etmeyeceği gerçeğidir. 
Özellikle ilk atılan mermilerde isa-
beti bulma ihtimâli çok düşüktür. 
Bunun sebebi, atışa tesir eden birçok 
iç ve dış balistik faktörün bulunma-
sıdır. Dünyanın dönüşünden kay-
naklı coriolis etkisi, merminin devir 
yönüne doğru kayması, sevk barutu 
(hartuç) sıcaklığı, geminin hareketi, 
akıntı, sıcaklık, basınç, rüzgâr yönü 
ve şiddeti, vb. birçok faktör devreye 
girer. Top ve atış kontrol sisteminin 
muvazatının iyi olması, personelin 
iyi eğitimli ve sistemin karakteris-
tiklerini çok iyi tanıyor olması, hava 
ve deniz şartları, mermilerin kali-

tesi vb. hususlar atışın başarısına 
tesir eder.  Taktik sahada başarı için 
topçulukta prensip, “ilk vur, kuvvetli 
vur ve devamlı vur”dur. Özellikle 
ilk vurmak muharebede önemli bir 
üstünlük sağlar. 

Top sistemlerinin üstünlükleri 
Top sistemleri gemilerde güdüm-

lü füzeleri tamamlayacak şekilde 
kullanılmaktadır. Bunun neden-
lerini inceleyelim. Öncelikle 5 pus 
gibi büyük çaplı topların klasik 
mühimmat maliyeti güdümlü füze-
lerle mukayese edildiğinde yaklaşık 
binde bir oranında daha düşüktür. 
Son dönemde geliştirilen sofistike 
mühimmatların maliyeti ise 20’de 
biri civarındadır ki bu rakamın üre-
tim arttıkça düşebileceği söylenebi-
lir. Ayrıca, güdümlü füzeler gemide 
özel lançerlerde onlu rakamlarla 
taşınabilirken top cephanesi alt 
güvertelerdeki cephaneliklerde yüz-
ler hatta küçük kalibrelilerde binler 
mertebesinde istif edilebilmektedir. 
Bu da yüksek bir ateş gücü sağla-
maktadır. Hâl böyle olunca güdüm-
lü füzelerle daha değerli, daha 
büyük ve daha uzaktaki hedefler 
etki altına alınırken, toplarla daha 
yumuşak, daha küçük ve yakındaki 
hedefler tesir altına alınma yolu-
na gidilmektedir. Küçük bir karakol 
botu için gemi-savar güdümlü füze 
kullanılması esasen pahalı bir füze-
nin küçük bir hedef için harcanması 
anlamına gelmektedir. 

Topların, GPS, lazer vb. yardım-
cı sistemlerle isabet oranı ve 100 
km’ye varan artırılmış menzilleri 
ile etkinlikleri idame edilmiştir. Bazı 
yanlış algıların aksine, hassas atış 
kontrol sistemleri ve “yaklaşma” 
tapalar sayesinde büyük kalibreli 
toplar da hava savunma angajman-
larında çok hassas vuruş kabiliyeti 
ile kullanılabilmektedir. Bu neden-
le, büyük kalibreli topların hava 
savunmada etkisiz olacağı düşün-
cesi doğru değildir. 

Güdümlü füzeler, hava savunma 
füze ve yakın savunma silah sis-
temleri ile havada etkisiz hale geti-
rilebilmektedir. Ancak arka arkaya 
atılan süpersonik hızla uçan top 
mermilerinin engellenmesi nere-
deyse imkânsızdır. Ayrıca, güdümlü 
füzelere elektronik karıştırma yapı-
labilirken geleneksel top mühim-
matlarının karıştırma yapılabile-
cek bir sensörü bulunmamaktadır. 
Modern top mühimmatlarında ise 
tespit edilmelerinin zor oluşu, son 
anda edilebilse dahi kısıtlı zamanda 
birkaç mermiye aynı anda etkili bir 
karıştırma yapabilme imkânı müm-
kün görülmemektedir. 

Güdümlü füzelerin asgari menzili 
çeşitli nedenlerle 5-10 km’den baş-
larken top angajmanları birkaç yüz 
metreden başlayan çok kısa mesafe-
deki hedeflere yapılabilmektedir. 

Kriz dönemlerinde top sistemleri 
ile hasmın önüne veya yakınına 
hedef alınarak uyarı atışı yapılabilir, 
ancak güdümlü füzelerin böyle bir 
kullanım şekli yoktur. 

Sonuç 
Menzil artışları, vuruş hassasi-

yetindeki gelişmeler, çok maksat-
lı farklı kullanım yöntemleri top 
sistemlerini önümüzdeki dönem-
lerde de vazgeçilmez kılmakta, 
güdümlü füzelerle bir iş bölü-
mü yaparcasına birlikte kullanım 
imkânı sağlamaktadır. Güdümlü 
füzeler ve top sistemleri birbirle-
rini tamamlamakta, birbirlerinin 
zafiyet alanlarını kapatmaktadır. 
Özellikle GPS, atalet, lazer ve kızı-
lötesi güdümleme teknikleri ile 
uzun menzillerde yüksek başarı 
oranları sağlayan top sistemleri 
geleceği şekillendirme yolundadır. 
Büyük çap ve kalibre, uzun men-
zil ve yüksek tahrip gücü sağlaya-
cağından gemilerde ana batarya 
olarak mümkün olan en büyük 
sistemin kullanılması hedeflen-
melidir. Bazı karşı argümanlar 
küçük çaplı topların yüksek atım 
hızı ile aradaki tahrip gücü farkı-
nı gidereceğini iddia etmekteyse 
de şu husus unutulmamalıdır; 
ne kadar hassas sistemlere sahip 
olunsa da suüstü harbi ve kara 
bombardımanında ilk merminin 
vuruş noktasına diğer mermile-
ri de isabet ettirmek imkânsıza 
yakındır. Topçuluk prensiplerin-
den olan “kuvvetli vurmak” bura-
da anlamını bulmaktadır. İsabet 
ettirdiğiniz yerde olabildiğin-
ce yüksek etki sağlamak önem 
kazanmaktadır.  

Topun en önemli avantajı olan 
maliyet-etkinlik gözetilerek geliş-
tirilebilecek büyük kalibreli toplar 
avantajını sürdürecektir. Özellik-
le kara bombardımanı için büyük 
çaplı toplar geliştirilmeye devam 
edecektir. Teknolojide gelinen 
seviye neticesinde atış kontrol 
radar ve sistemlerinde erişilen 
hassasiyet, büyük kalibreli topları 
uçaktan çok daha küçük eğitim 
dronlarını vuracak mükemmel-
liğe getirmiş durumdadır. Daha 
az mermi atımı ile istenen etki 
sağlanabilmektedir. Gemilerimiz-
de özellikle 76 ve 127 mm için 
gelişmiş mühimmat kullanımına 
yönelik Ar-Ge ve modernizasyon 
faaliyetlerine hız verilmeli, böyle-
likle başta söylediğimiz gemilerin 
ateş gücü etkinliği artırılmalıdır. 
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Anlaşma hitamında yapılan açık-
lamalarda;

n ABD Dışişleri Bakanı Anlaşma’nın 
süresiz olarak yürürlükte kalacağına 
vurgu yaparken, ABD’ye Yunanistan'daki 
mevcut üslerin dışında, ek olarak başka 
üslerde de eğitim ve faaliyet imkânı tanı-
yacağını, 

n Yunanistan Dışişleri Bakanı ise 
ABD’nin Dedeağaç’ı ve Suda Üssü’nü 
kullanmakla Türkiye’nin itirazlarını/
tepkisini dikkate almadığını2, 

n Yunanistan’ın, açıkça Türkiye’den 
bahsetmeden, Doğu Akdeniz’de ege-
men haklarını kullanması durumunda 
savaş tehdidi ile karşı karşıya olduğunu 
belirtti. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı açıkla-
maları ile Anlaşmanın temel hedefle-
rinden birinin Türkiye olduğunu açık-
lamış oldu.3

Fransa-Yunanistan Savunma 
Anlaşması
Yunanistan Parlamentosu, Fransa 

ile 28 Eylül 2021 tarihinde imzalanan 
Savunma ve Güvenlik Alanlarında 
İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık 
Anlaşması'nı ise 8 Ekim 2021 tarihin-
de onayladı.

Anlaşmanın, taraflardan birinin, 
egemenlik alanında silahlı saldırıya 
uğraması hâlinde, diğer tarafın yar-
dım etmesini de öngördüğü haber-
leri açık kaynaklarda yer aldı. 

Anlaşmanın onaylanması-
nın ardından yaptığı açıklamada 
Yunanistan Başbakanı Miçotakis 
Anlaşma ile ilgili olarak üç temel 
noktaya vurgu yaptı. 

n Bunların ilki; Anlaşma ile 
Avrupa’nın stratejik özerkliğine 
yönelik bir adım atıldığına,

n İkincisi; Anlaşmanın temel 
hedefinin Türkiye olduğuna,4

n Üçüncüsü; Anlaşma kapsa-
mında Yunanistan’a destek sağ-
layacak Fransa'nın Avrupa'nın 
tek nükleer gücü ve BM Güvenlik 
Konseyi'nin Avrupa Birliği mensubu, 
tek daimi üyesi olduğuna ilişkindi.

Bu açıklamaları ile Miçotakis 
AB’nin iki başat aktöründen biri 
durumundaki Fransa’ya AB’nin 
stratejik özerkliği konusundaki 
görüşleri kapsamında destek verir-
ken Türkiye’ye, Fransa üzerinden 
mesaj vermeye çalışmış oldu. 

Anlaşmanın onay sürecinde 
olumsuz oy kullanan eski Başbakan 
Çipras ise Yunanistan’a getireceği 
ekonomik yük ve askeri risklerden 
bahsederek Anlaşmanın Türkiye 
ile deniz yetki alanlarında yaşa-
nabilecek bir gerginlik sırasında 
Fransa'ya, Yunanistan'a yardım 
yükümlülüğü getirmediğini savun-
du. SYRIZA'nın iktidara gelmesi 
hâlinde Anlaşmanın ilgili hükümle-
rini değiştireceklerini belirtti. 

Ana muhalefet lideri Çipras bu 
açıklaması ile esasen Anlaşmanın 
koşullarından memnuniyet duy-
madığını ancak ana fikirde Yunan 
Hükûmeti ile mutabık olduğunu 
ifade etmiş oldu. 

Değerlendirme
ABD ve Fransa ile imzaladığı bu 

anlaşmalar, Türkiye ile arasında-
ki konulara başta AB ve ABD gibi 
üçüncü tarafları ortak etmek iste-
yen Yunanistan için önemli diploma-
si hamleleri oldu.

Her iki Anlaşma da;
n Doğu Akdeniz’de zaten var-

lık gösteren ABD ve Fransa’yı artık 
Ege’de de kalıcı duruma getirirken, 
her iki ülkenin bölgeye yerleşme 
çabalarını perçinledi. 

n ABD ve Fransa’nın, Doğu 
Akdeniz’den sonra Ege’de de 
Yunanistan’ın yanında yer alacağını 
gösterirken Ege ve Doğu Akdeniz’de 
gerginlik ve çatışma riskini artıran 
bir faktör olarak öne çıktı. 

Yunanistan ve ABD arasında-
ki Anlaşma; ABD’nin yeni Soğuk 
Savaş Dönemi’nde Rusya’yı çev-
relemek için oluşturmaya çalıştığı 
kuşağı, batıya ve güneye kaydırarak 
Türkiye’yi de çevrelenen kuşağın 
içine aldığını ve Türkiye’ye artık bir 
dost/müttefik olarak bakmadığını 
teyit eden bir gelişme oldu. 

ABD’nin Yunanistan ile imzaladı-
ğı bu anlaşma öncesinde de; 

n Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve 
Ege’de Yunanistan ve GKRY yanlısı 
bir tutum izlediği, 

n Yunanistan ve GKRY’ye askeri 
ve diplomatik destek sağladığı, 

n Girit’ten Dedeağaç’a kadar 
Yunanistan’da konuşlandığı, 

n Libya’da, Irak ve Suriye’de 
Türkiye’nin çıkarları hilafına bir 
tutumu benimsediği, 

n Suriye’de terör örgütüne doğ-
rudan destek sağladığı, 

n Suriye’nin kuzeyinde, nihai 
hedefi Akdeniz’e çıkışı olan bir Kürt 
devleti kurmak üzere özerk yöne-
tim oluşturma çalışmalarına devam 
ettiği,

n Karadeniz’de ABD/NATO var-
lığını artırarak tırmanmaya yol açan 
bir politika izleme gayretinde oldu-
ğu, 

n Kafkasya coğrafyasına ve Orta 
Asya’nın derinliklerine nüfuz etme-
ye çalıştığı, 

n ABD Kongresi’nde Türkiye 

karşıtı kararlar aldığı, 
n Türkiye’ye yaptırım uyguladığı 
zaten biliniyordu.
Aslında, Doğu Akdeniz ve 

Kıbrıs’ta Yunanistan ve GKRY’ye 
müzahir tutumu, Libya ve 
Suriye’deki tavrı, Ermenistan’a 
sağladığı destek, Türkiye’ye yönelik 
yaptırım çağrıları ve sert açıkla-
maları Fransa’nın çıkarlarının da 
Türkiye ile örtüşmediğini açık şekil-
de gösteriyordu. 

Dolayısıyla arz edilen gelişmele-
rin tamamen Yunanistan tarafından 
planlandığını söylemek çok doğru 
bir değerlendirme gibi görünmüyor. 

Öncekine nazaran daha farklı bir 
evreye giren Türkiye-AB ve Türkiye-
ABD ilişkilerinde Türkiye’yi kendi 
menfaatleri çerçevesinde yeniden 
konumlandıran AB ve ABD’nin olu-
şan durumu hazırlayan asıl aktörler 
olduğunu ifade etmek gerekiyor. 

AB içinde Fransa, Avusturya, 
Lüksemburg, Yunanistan gibi ülke-
ler ile GKRY’nin Türkiye’yi tehdit 
olarak gördüğü, Almanya’nın daha 
dengeleyici bir tutum izlediği, ancak 
Almanya’nın bu tutumunda değişik-
lik olabileceği biliniyor. 

Sonuç olarak;
n Yunanistan’ın yaratılan bu 

durumdan istifade etmek isteyece-
ğini, 

n Bu amaçla Türkiye’nin, 
Yunanistan’ın ve dolayısıyla AB’nin 
egemen ve egemenlik haklarını 
tehdit ettiği mesajını vermek üzere 
faaliyetlerini artıracağını,

n Başta Doğu Akdeniz, Ege ve 
Balkanlar olmak üzere her alanda 
Türkiye’yi yalnızlaştırmaya yönelik 
politik uygulamalarına hız vereceği-
ni  söylemek güç değil. 

Nitekim 19 Ekim 2021 tarihinde 

GKRY-Yunanistan ve Mısır arasında 
yapılan toplantının ardından yayım-
lanan bildiride Türkiye'nin bölgede 

"uluslararası hukuka uymayan pro-
vokatif eylemlerde bulunduğu"nun 
iddia edilmesi ve buna son veril-
mesinin istenmesi de bu durumu 
teyit ediyor. 

Mevcut durum Yunanistan’ın 
önümüzdeki dönemde;

n GKRY ile birlikte Doğu 
Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyet-
lerini ve buna yönelik işbirliği gay-
retlerini artırabileceğini, 

n Faaliyetlerini Türk Deniz Yetki 
Alanları (KKTC dâhil) ile çakışan 
bölgelerde icra ederek gerginliği 
tırmandırmak isteyebileceğini, 

n Böylelikle üçüncü tarafların 
bölgede askeri varlık göstermeleri-
ne gayret edebileceğini,

n Ege’de, ABD ve Fransız unsur-
larını da dâhil ederek gayri askeri 
statüdeki adalar ile anlaşmalarla 
Yunanistan’a devredilmemiş ada, 
adacık ve kayalıklara yönelik faa-
liyetler gerçekleştirmeye çalışabi-
leceğini,

n Ege’de karasularının 6 deniz 
milinin ötesine genişletilmesi konu-
sunu da daha sık gündeme taşıyabi-
leceğini gösteriyor. 

Bu gelişmelere hazır olunması 
gerekiyor. 

1
https://www.bbc.com/turkce/haberl-

er-dunya-58921152
2https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/

yunanistan-disisleri-bakani-nikos-dendias-
tan-tepki-cekecek-aciklama-1877578

3https://www.euractiv.com/section/
defence-and-security/news/us-greece-
expand-defense-ties-amid-mediterranean-
tensions/

4https://tr.euronews.com/2021/10/08/
yunanistan-fransa-ile-savunma-anlasmas-
n-onaylad-turkiye-tepki-gosterdi.
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Savunma Anlaşması

ABD ve Yunanistan 
Dışişleri Bakanları 
14 Eylül 2021 tari-
hinde ABD'nin 
Yunanistan'daki faa-
liyet alanını genişle-
ten, taraflardan biri 
çekilmedikçe süresiz 
olarak yürürlükte 
kalacak1, güncel ABD-
Yunanistan Karşılıklı 
Savunma İşbirliği 
Anlaşması'nı imzaladı

Orduevinde arkadaşlarıyla sohbet 
eden denizaltı komutanının masasına 
ikinci komutanı yaklaşır ve komutana 
konuşmak isteğini belirtir. Komutan 
döner,

K   Dinliyorum.
IIK Benim komutanlık yeterliği-

mi onaylamamışsınız!
K  Doğru.
IIK  Bilgi seviyemin yetersiz 

olduğunu mu düşünüyorsunuz?
K Hayır, denizaltıcılık bilgi 

seviyeni çok iyi görüyorum.
IIK  İşimi iyi yapamadığımı mı 

değerlendirdiniz?
K  Tabii ki hayır, iyi bir ikinci 

komutan olduğunu düşünüyorum.
IIK  Yoksa sizinle uyumlu çalı-

şamıyorum ya da emirlerinizi gerektiği 
gibi yapamıyor muyum?

K  İkinci komutan, seninle 
uyum sorunumuz yok emirlerimi çok 
güzel icra ediyorsun!

IIK  Mâdem öyle, neden Deni-
zaltı Komutanlığı yetkinliğime onay 
vermediniz?

K  Bilgili, çalışkan ve uyumlu-
sun, iyi bir ikinci komutansın ancak 
henüz Komutanlık yapmaya hazır 
değilsin.

Bir film sahnesinden alınan bu 
replikler bir denizaltı komutan, ikin-
ci komutan sorununu resmetmekten 
daha çok, modern anlayışta kurum-
ların yönetici seçiminde nasıl davran-
ması gerektiğine dair önemli mesajlar 
içermektedir.

Örneği denizaltılara komutanlık 
yapacak kişilerin seçiminden verdik. 
Çünkü bahse konu kişinin yetkinliği-
ne teslim edilecek denizaltının maddi 
değeri özelliklerine bağlı olarak günü-

müz fiyatları ile 500 milyon ila 3 mil-
yar ABD Doları arasında değişmekte-
dir. Ancak bundan da önemlisi bahse 
konu yetkinliğe emanet edilen 50-150 
arasında çok eğitimli personelin can 
emniyetidir.

Bugün Türk Deniz Kuvvetleri’nde 
de bu önemle uyumlu olacak şekilde 
denizaltılara komutanlar titiz bir yetiş-
tirme dönemi ve birkaç aşamalı değer-
lendirme sürecinden sonra seçilmekte-
dirler.  Bilgi, tecrübe ve takım çalışması 
yeteneğini komutanlık nosyonu ile 
birleştirebilmiş kişilere denizaltılarda 
komutanlık yapabilir payesi verilmek-
tedir. Denizaltı komutanlığı için çok bil-
gili olmak (personelin neredeyse tümü 
bu özelliğe sahiptir) ya da komutanlık 
stajına kadar geçen yaklaşık 15 senelik 
tecrübe süresi bu görev için yeterli 
değildir. Hele hele, sırası gelmiş olmak 
ya da komutana çok ihtiyaç olması 
gibi organizasyonel beklentilerin hiçbir 
anlamı yoktur.

Sistem lider adaylarını tespit eder, 
yetiştirir, onaylar ve görevlendirir.

Adaya denizaltıcılık, başçarkçılık ve 
komutanlık yetkinlikleri olmak üzere 
üç kere toplamda 2 yılı aşkın teorik ve 
pratik eğitim ve staj yaptırır. Her süre-
cin sonrasında adaylar en üst seviyede 
denizaltıcılardan oluşan Denizaltıcılık 
Kıymetlendirme Kurulu önünde teorik 
ve uygulamalı sınavlara tâbi tutulur 
ve hazırladıkları tezler onaylanır. Bu 
üç aşamayı da geçen aday yaklaşık 
15 yıl içerisinde komutanlık ehliyetine 
lâyık olur. 

Sistem komutan adayını mesleğe 
başlangıcından itibaren düzenli eği-
terek ve 3 kez sınayarak hazırlarken 
aynı zamanda meslek yaşamı boyunca 
değişik denizaltılarda değişik görevlere 
atayarak (2-3 yılda bir) farklı komu-
tan ve ara yöneticiler ile çalışmasını 
sağlar. Bu sayede komutan adayına 
önündeki komutan ve ara yönetici-
lerin uygulamalarını değerlendirmek, 
alınan kararları ve sonuçlarını görmek, 
böylece kendi komutanlık nosyonunu 
yaratma imkânı tanır.

Denizaltıcılık, yönetim ağında bulu-
nan herkesin bir bütün olacak şekilde 
amaca hizmet edecek yeterlikte bilgi 
ile donatılmış olmasını sağlar. Takı-
mın birbirinin eksikliklerini yedekleye-

cek ve yanlışlarını düzeltecek şekilde 
örgütler.

Her kademede yönetici takımın 
üstünde değil içerisinde yer alır, takı-
mın bir parçası olarak çalışır. Yönetim 
piramidinin tepesinde yer alanlar dâhil, 
sistemin sahibi değil parçası olduğu 
bilincindedir.

Yukarıda belirtilenler ışığında deni-
zaltıcılık, yönetim felsefesi açısından 
günümüze en uygun, en verimli ve en 
emniyetli sistemi sunar.

Peki, bugün itibarıyla ülkenin resmî 
ve özel kurumlarında derinden hisse-
dilen bir sorun olan yönetici seçiminde 
ilkeler ne olmalı? Kurumlar sistemi 
geleceğe hazırlayacak ve sisteme kat-
ma değer katacak yöneticilerini nasıl 
belirlemelidir?

Günümüzde yöneticilik, dünün bil-
gi ve tecrübe yoğun yöneticiden aşağı 
doğru yönlendirme modelinden, çok 
girdili, çok değişkenli ortamda bilgiler 
ve yetenekler arasında harmonizas-
yonu sağlayarak, süreci talep edilen 
kurumsal yarar sağlayacak kararlar 
hâline dönüştürebilen takım liderleri 
kavramına evrilmiştir.

Dünün yönetimde rağbet gören 
aklın üstünlüğü bugün yerini akıllar 
arası koordinasyon ve işbirliğine bırak-
mak zorundadır.

Her ne kadar yönetici seçim sorum-
luluğu almış kişi ya da kişilerin, aday-
ların içerisinden liderlik yeteneklerine 
sahip olanları seçmesi en akla yatkın 
çözüm gibi gözükse de aynı kişilerde 
bilgi ve tecrübe ile birlikte bu yete-
nekleri bulmak kolay olmayacaktır. 
Bu durumda kurumlar tarafından alı-
nacak önlem, en azından adayların 
liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi ya 
da asgari seviyede kazandırılmasına 
yönelik çalışmak olacaktır.

Burada yönetici seçim süreci, tespit, 
eğitim, örnekleme, atama basamakla-
rını içermelidir.

Kurumda belli bir tecrübe sevi-
yesine ulaşmış her eleman yönetici 
adayıdır. Bu seviyeye gelmeden önce, 
tecrübe basamaklarının kurum tara-
fından belirlenen bir noktasında olabil-
diğince adaya liderlik yeteneklerini ve 
yönetim anlayışlarını ortaya çıkaracak 
modern test yöntemleri uygulanmalı 
ve adaylar gözleme tâbi tutulmalıdır. 
Bilgili, çalışkan ve liderlik yetenekleri 
izleri taşıyan adaylar kurumun gelecek 
yönetici adayları olarak kurum ilkeleri 
doğrultusunda eğitime tâbi tutulmalı, 
bu eğitimlerle modern yönetim felse-
fesinin yapı taşlarının adaya kazandı-
rılması ve adayın bu bilgilerle tecrübe 
kazanmaya devam etmesi hedeflen-
melidir.

İyi bir yönetim felsefesi oluşturul-
ma çabasında en önemli desteklerden 
biri de yönetim biçimi örneklemesidir. 
Çalışanların kurum içerisinde müm-
kün olduğunca çok değişik yöneticiler-
le çalışmasını sağlayacak rotasyonlar 
ile adayın kararlar ve sonuçları izle-
yerek doğru ve yanlışları görmesi ve 
kendi yönetim felsefesini oluşturması 
sağlanmalıdır.

Napoli’de NATO görevinde çalışma-
ya başladığımda bağlı olduğum İngiliz 
Albay benimle tanışma konuşmasında 
NATO personelinin çalışma prensibi 
hakkında ilginç ama bir o kadar da 
doğru bir yorum yapmıştı. “NATO’da 
görevli her personelin bir NATO ajan-
dası bir de milli ajandası olur. NATO 
ajandası ile konuşur milli ajandaları 
ile çalışırlar”.

Bu kuralı tüm kurumlara uygulaya-
biliriz. Kurumlarda çalışan personelin 
bir kurumsal ajandası, bir de şahsi 
ajandası mevcuttur. Kişiler yaptıklarını 
ya da kararlarını açıklarken kurumsal 
ajandadan hedef ve idealleri kullanır. 
Ancak gerçekte bu karar ve icraatların 
içinde herkeste değişen oranlarda kişi-
sel ajanda mevcuttur. Çalışanın, ken-
disinin (ya da varsa ait olduğu grubun) 
ihtiyaç, beklenti ve isteklerini içeren 
şahsi ajandası alınan karar ve icraatla-
ra etki eder ancak ifade edilmez.

Platon’un “Devlet” eserinde yöne-
tici grubunun bilgeliğinden bahsedilir 

ve bilgelik, bilginin doğru ve yerinde 
kullanılması olarak tanımlanır. Burada 

“doğru ve yerinde” kavramları anlamını 
kararların sonucunun kurumun ama-
cına uygunluğunda bulacaktır.

Yönetici seçiminde dikkat edilecek 
husus, şahsi ajanda kurumsal ajanda 
oranının birden küçük olması gerek-
liliğidir. Bu oran teorik olarak sıfıra ne 
kadar yaklaşırsa o kadar iyi olacaktır. 
Burada zor olan gizli şahsi ajandaların 
tespit edilmesidir. Kurumların seçici 
kurulları, adayların kurum ajandaları-
na bağlılığını gözlemleyecek/ değerlen-
direcek mekanizmaları oluşturmalıdır.

Sözde değil özde evrensel ahlâki 
değerlere sahip olan ve bunları hayata 
uygulayabilen her bireyin kişisel ajan-
dasının kabul edilebilir seviyede olaca-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
değerlere sahip kişiler kurumlarının 
amaçlarını kendi (ya da ait olduğunu 
düşündüğü sosyal topluluğun) ihtiyaç-
larının önünde tutup kararlarını buna 
göre düzenleyebilecektir.

Yöneticilerin ya da yönetici adayla-
rının değerlendirilmesinde, kurumların, 
odaktaki kişilerin kuruma sunduğu özel-
liklerin ardındaki gerçekleri görebilme-
si önemlidir. Dikey yönetim anlayışının 
bir enstrümanı olan yukarıdan aşağıya 
sicil sistemini, modern yönetim anlayı-
şının dikte ettiği takım oyunu mantığına 
uygun 360 derece değerlendirme siste-
mine çevirmek uygun olacaktır. Bu yön-
temde sadece yukarıdan aşağıya değil, 
aşağıdan yukarı ve yatay değerlendir-
meler de gerçeklerin görülmesine katkı 
sağlayacaktır.

Kurum hedefleri ile kurum çalışan-
ları arasında irtibat, yöneticiler vası-
tasıyla kurulacaktır. Bu iletim işlevini, 
kimyasal benzetim ile geçiş metaller* 
yerine soy metaller* ile yapmak doğru 
olacaktır. Soy metaller, ihtiyaç duyulan 
iletim görevini en iyi şekilde yapacak-
ları gibi bulundukları yere değer kata-
caklar, bu pozisyonların gelecekteki 
sahiplerine parlak bir örnek olacak-
lardır. Burada kurumlara düşen, kendi 
soy metallerini tespit edebilecek ve 
görevlendirecek mekanizmaları kur-
mak olmalıdır.

*Geçiş metalleri: Demir, bakır vb. Soy 
metaller: Platin, altın vb.

Yönetim felsefesi ve soy metaller: Altın yöneticiler
Dz. Kur. Kd. Albay (E) 
Cem Günaydın resmî 
ve özel kurumlarda 
derinden hissedilen 
bir sorun olan “lider 
yönetici seçiminde 
ilkeler ve yönetim 
felsefesi neler olma-
lı?” konulu makalesi-
ni MarineDeal News 
okurlarına özel  
kaleme aldı

Cem Günaydın

Danimarkalı rüzgâr türbinle-
ri üreticisi Vestas tarafından 
yapımına başlanan ve dün-
yanın en uzun rüzgâr türbi-
ni olması planlanan V236-15 
MW prototipi, 2022’nin ikinci 
yarısında dikilecek.

Vestas’tan yapılan açıkla-
mada, prototipin 280 metre 
uzunluğunda olacağı ve yıl-
da 80 gigawatt saat elektrik 
üretimi yapabileceği aktarıl-
dı. “Dünyanın en büyük ve en 
güçlü rüzgar türbini” ifadele-
rinin kullanıldığı açıklamada, 

“Prototip geliştirme çalışmaları, 
Vestas'ın Danimarka'daki Ar-
Ge ve üretim tesislerinde hali-
hazırda ilerlemektedir. Kanat 
kalıpları, Vestas'ın Lem'deki 
kanat fabrikasında geliştiril-
di. 115,5 metre uzunluğundaki 
prototip kanatların üretimine 
bu yıl içinde Vestas'ın Naks-
kov'daki açık deniz kanat fab-
rikasında başlanacak,” denildi. 
Açıklamada, rüzgâr türbininin 
Danimarka’nın kuzeyindeki 
Osterild bölgesinde dikileceği 
belirtildi.

En uzun türbin 2022'de
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Her ne kadar ABD Baş-
kanı Biden Çin ile yeni 
bir Soğuk Savaş isteme-

diklerini belirtse de Hint-Pasifik böl-
gesinde tarafların Soğuk Savaş Döne-
mi’ni aratmayan “cüretkâr” askeri 
hamlelerinin ardı arkası kesilmiyor. 
Sıcak çatışma ya da hatalı angajman 
ihtimâlinin dillere pelesenk olma-
ya başladığı mevcut konjonktürde, 
ABD’nin ivmelenen askeri faaliyet-
lerine cevaben Çin’in Tayvan hava 
sahasını abandone etmesi, Kuzey 
Kore’nin denizaltıdan balistik füze 
denemesi, Çin-Rus donanmalarının 
Japonya’ya mücavir deniz alanında 
müşterek tatbikat yapması bölgede 
jeopolitik türbülansa neden oluyor.

Tek Çin ve Tayvan
Kısaca hatırlayalım. İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen ertesinde ortaya 
çıkan iç savaşta Çin Komünist Par-
tisi’nin 1949'da iktidarı ele geçirmesi 
ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu-
şunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-
şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Par-
tisi üyeleri Tayvan'a yerleşti. 1912'de 
kurulan Çin Cumhuriyeti’nin Tay-
van'da devam ettiğini ileri süren Çan 
Kayşek, bilahare Ada’nın bağımsızlı-
ğını ilan etti.

Bu girişim Çin tarafından hiçbir 
zaman kabul edilmedi. Buna karşın 

Tayvan, 1971'e kadar Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Kurulu’nda Çin'i 
temsil edebildi. İlerleyen dönemde 
birçok ülkenin diplomatik ilişki terci-
hini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne kaydırması sonrası, 
1971'de BM Genel Kurulu’nda yapılan 
oylamada Pekin Hükûmeti Çin'in tek 
meşru temsilcisi olarak kabul edil-
di. Böylelikle Tayvan'ın uluslararası 
camiadaki konumu ve meşruiyeti 
soru işaretine evrildi. Günümüzde 14 
ülke ve Vatikan Tayvan'ı tanıyor. ABD 
ise iç savaş sonrasında 30 yıl süreyle 
Tayvan'ı tanımış ancak 1979'da bu 
kararından geri adım atmıştı. Çin 
bakımından önemli bir sorun, hatta 
çıbanbaşı olan Tayvan, dönemsel ola-
rak Çin’i baskılamada ve tahrik etme-
de bir manivela olarak kullanılıyor.

Tayvan meselesinde Pekin yöne-
timi "Tek Çin" ilkesini benimseyerek 
öteden beri Tayvan’ın kendi toprak-
larının bir parçası olduğunu savu-

nuyor. Dahası Çin, Tayvan'ın dünya 
ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kur-
masına, BM'de ve diğer uluslararası 
kuruluşlarda temsil edilmesine dahi 
karşı çıkıyor. Tayvan ise bu yakla-
şıma tepki göstererek bağımsız bir 
entite olduğunu savunuyor.

Çin’den gövde gösterisi
Ekim ayı başında Tayvan Savun-

ma Bakanlığı tarafından yapılan açık-
lamada, Çin’e ait çok sayıda savaş 
uçağının Tayvan’ın Hava Savunma 
Tanımlama Sahası (ADIZ)1 ilan ettiği 
bölgeye girdiği, bu nedenle uçakların 
uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek üze-
re devriye uçakları ile hava savunma 
sistemlerinin devreye alındığı bildi-
rildi. Söz konusu uçuşların Tayvan'ın 
kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 
2020'den bu yana bir günde tespit 
edilen en çok sayıda uçağın katıldığı 

"ihlâl" olduğunun altı çizildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin 

Halk Cumhuriyeti'nin ilanının kut-
landığı 1 Ekim Çin Ulusal Günü ve 
onu izleyen 2 ve 3 Ekim tarihlerinde 
toplam 93 uçağın ADIZ’a girdiğini 
bildirerek, Çin savaş uçaklarının 2021 
yılının 199 gününde ADIZ’a yönelik 
ihlâllerde bulunduğunu açıkladı.

Güney Çin Denizi fokurduyor
Gelişmeler üzerine Çin'e “Tayvan 

yakınlarındaki provokatif askeri faa-
liyetlerini kesmesi” çağrısında bulu-
nan ABD Savunma Bakanlığı, Çin'in 
askeri faaliyetlerinin bölgeyi istikrar-
sızlaştırdığı ve hatalı angajman riski-
ni artırdığını açıkladı. Diğer taraftan 
Pentagon’un "Tayvan'a olan kaya gibi 
sağlam bağlılığımız, Tayvan Boğazı 
ve bölgede barış ve istikrarın korun-
masına katkıda bulunuyor" açıkla-
masının altını çizmekte yarar var.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın cevabı 
ise beklenenden sert oldu. Asıl kış-
kırtıcı olan ve bölgesel barışa zarar 

veren tarafın Tayvan'a silah satışı 
yapan ve Tayvan Boğazı'ndan düzen-
li olarak savaş gemileri geçiren ABD 
olduğunu vurgulayan Çin Dışişleri 
Bakanlığı, Pekin'in bu duruma karar-
lılıkla karşı çıktığını ve gerekli önlem-
leri almaya devam edeceğini açıkladı. 
Tipik bir kısasa kısas durumu.

Yaşanan hadisede ABD Savunma 
Bakanlığı ile Çin Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın karşı karşıya gelmesi son 
dönemde iki ülke arasında yaşanan 
ilişki sistematiğinin özetini sergiliyor. 
Zira, iki ülke arasındaki asimetrik 
etkileşim dikkat çekiyor. Bölgedeki 
askeri gücünü ve askeri faaliyetlerini 
artıran ABD açıklamalarını Pentagon 
üzerinden yaparken, diplomasi kar-
tını önemsediğini gösteren Çin ise 
karşı hamlelerini Dışişleri Bakanlığı 
üzerinden hayata geçiriyor.

ABD ve Çin Tayvan 
Antlaşması'na bağlı kalacak

Ekim ayında Tayvan 
özelinde yaşanan 
gelişmeler gözlerin bir 
kez daha Hint-Pasifik 
bölgesine çevrilme-
sine neden oldu. Son 
dönemde küresel 
rekabet sahası hali-
ne gelen Hint-Pasifik 
bölgesi ABD ile Çin’in 
karşılıklı ve agresif 
hamlelerine sahne 
oluyor. Siyasi ortamda 
politik satranç her iki 
ülkenin izlediği agre-
sif stratejiler nede-
niyle son dönemde 
tehlikeli bir şekilde 
askeri boyuta kayıyor. 
Geçtiğimiz dönem 
AUKUS paktı ve QUAD 
görüşmeleri gündemi 
meşgul ederken, ekim 
ayında Tayvan mer-
kezli gelişmeler nede-
niyle bölgedeki geri-
lim adeta “pik” yaptı

TAYVAN
Bölgenin ansızın “hot spot” hâline 

gelmesi üst düzeyli açıklamaların 
yapılmasına neden oldu. Çin Dev-
rimi’nin 110’uncu yıldönümü vesi-
lesiyle konuşan Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping, “Çin ve Tayvan arasında 
birleşme gerçekleşmeli, kesinlikle 
gerçekleşmeli, barışçıl bir şekilde 
birleşme Tayvanlı yurttaşlar da için-
de olmak üzere tüm Çin ulusunun 
çıkarınadır,” açıklamasında bulundu. 
Çin halkının ulusal egemenliğini ve 
toprak bütünlüğünü savunmadaki 
kararlılığını ve bu konudaki güçlü 
yeteneğini kimse küçümsememeli 
ifadesini kullanan Şi Cinping, Tay-
van'da bağımsızlık isteyen ayrılık-
çıların, anavatanın yeniden birleş-
mesinin önündeki en büyük engel 
olduğu görüşünü dile getirdi.

Cevaben Tayvan lideri Tsai Ing-
wen, Çin'in artan baskısını eleştire-
rek "Statükonun tek taraflı olarak 
değiştirilmesini önlemek için elimiz-
den geleni yapacağız," ifadesini kul-
landı. Tayvan'ın Çin'in çizdiği yola 
girmeye zorlanmamasını sağlamak 
için çalışacaklarını vurgulayan Tsai, 

"Ulusal savunmamızı güçlendirme-
ye ve kendimizi savunma kararlılı-
ğımızı göstermeye devam edeceğiz. 
Çünkü Çin'in çizdiği yol ne Tayvan'a 
özgür ve demokratik bir yaşam biçi-
mi ne de 23 milyon insanımıza ege-
menlik sunuyor," şeklinde konuştu. 
Tsai ayrıca, Tayvan'ın yaşanan geri-
limler karşısında Japonya, Avustralya 
ve ABD gibi ülkelerle bağlarını güç-
lendirdiğini kaydetti.

Bölgede gerilimin artması üzerine 
ABD Başkanı Biden, 5 Ekim’de Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvan 
konusunu telefonda görüştüğünü, 
iki ülkenin Tayvan Antlaşması'na 
bağlı kalma hususunda mutabık 
olduklarını belirtti. Biden yaptığı 
açıklamada, "Şi ile Tayvan konusu-
nu görüştüm. Tayvan Antlaşması’na 
bağlı kalacağız. Bu konuyu açıklı-
ğa kavuşturduk. Onun Antlaşmaya 
bağlı kalma dışında herhangi bir şey 
yapacağını sanmıyorum," ifadelerini 
kullandı.

Biden: Tayvan’ı savunacağız
5 Ekim’de dengeli bir üslup kul-

lanan Biden, nedense 21 Ekim’de 
makas değişikliğine gitti. CNN’in 
düzenlediği forumda Çin'in Tayvan’ı 
işgal etmesi durumunda ABD'nin 
Tayvan’ı savunup savunmayacağı-
nın sorulması üzerine Biden, "Tabii 
ki savunacağız, bu konuda verilmiş 
sözümüz var” yanıtını verdi.

Açıklamaya tepki gösteren Çin 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang 
Wenbin ise Tayvan konusundaki 
politikalarında uzlaşma veya taviz 
için "yer olmadığını" beyan etti. Tay-
van meselesinin tamamen Çin'in 
iç meselesi olduğunu ve hiçbir dış 
müdahaleye izin vermeyeceklerini 
belirten Wang,"Tayvan, Çin toprak-
larının vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Çin'in egemenliği, toprak bütünlüğü 
ve diğer temel çıkarları ile ilgili mese-
leler söz konusu olduğunda, Çin'in 
taviz vermesi söz konusu değildir ve 

hiç kimse Çin halkının güçlü kararlı-
lığını, kararlı iradesini ve güçlü yete-
neğini küçümsememelidir," ifadele-
rini kullandı.

Çin, Tayvan'ı işgal edebilir
Hadiseyi uluslararası gündemin 

ilk sıralarına taşıyan ise Tayvan 
Savunma Bakanı Chiu Kuo Cheng 
oldu. Cheng, Pekin Hükûmeti’yle 
yaşanan askeri ve siyasi gerginliğin 
son 40 senenin zirvesine çıktığını 
ve endişe verici bir boyuta geldiği-
ni belirterek, Çin'in Tayvan'ı 2025'te 
tamamen işgal edebileceğini öne 
sürdü. Cheng ayrıca hava sahası 
ihlâllerinin yaşandığı iki ülke arasın-
daki Tayvan Boğazı'nda her an askeri 
uçakların “hatalı angajmana maruz 
kalabileceğini” sözlerine ekleyerek 
üstü kapalı Çin’i tehdit etti.

Arka plan: Aslında ne oldu?
ABD ile Çin arasında Tayvan 

marjında yaşanan gelişmelerin kuş-
kusuz bir arka planı var. Her ne 
kadar taraflar birbirini suçlasa da 
bölgedeki gerilimin fitilini icra edi-
len bir tatbikat ateşledi. Orta Doğu 
konuşlanmasını tamamlayarak 
Hint-Pasifik bölgesine intikal eden 
USS Ronald Reagan uçak gemisi, 2 
Ekim'de Okinawa'nın güneybatısın-
da USS Carl Vinson ve HMS Queen 
Elizabeth uçak gemileri ile bir araya 
gelerek devasa ve gösterişli bir görev 
grubu tesis etti. Üç uçak gemisinden 
oluşan görev grubuna ayrıca ABD, 
Japonya, Birleşik Krallık, Yeni Zelan-
da, Hollanda ve Kanada'dan toplam 
17 harp gemisi de mülaki oldu.

Bölgede sıklet merkezi tesis eden 
görev grubu ile ABD, Çin’e karşı 
önemli bir gövde gösterisinde bulun-
du. Hava savunma harbi, denizaltı 
savunma harbi ve taktik manevra-
ların icra edildiği tatbikat 3 Ekim’e 
dek devam etti. Çin’in kesintisiz hava 
harekâtı bu nedenle başladı. Geliş-
melere kayıtsız kalmayarak tepki 
gösteren Çin, Okinawa'nın 400 deniz 
milinden Tayvan'ın güneyindeki 
sulara çok sayıda savaş uçağını eşgü-
düm içinde bölgeye sevk etti. Gündüz 
ve gece sortileri şeklinde gerçekleşen 
uçuşlar ile Çin, Tayvan hava savun-
masını adeta abandone etti. Tayvan 
Savunma Bakanlığı Çin savaş uçak-
larının bölgedeki ABD ve İngiliz uçak 
gemilerinden oluşan görev grubuna 
saldırı simülasyonu yaptığını iddia 
etti. Tipik bir etki-tepki ya da büyük 
devlet refleksi olarak görülebilecek 
bu hadise, diplomasinin bittiği yerde 
askeri tedbirlere anında başvurula-
bileceğini göstermesi bakımından 
dikkat çekici. Dönem içinde ayrıca 
Kanada fırkateyni HMCS Winnipeg 
ile USS Dewey’in Tayvan Boğazı'na 
sevk edildiğini, bu hamleyi de "provo-
katif" olarak yorumlayan Çin'in tepki 
gösterdiğini hatırlatalım.

Bölgede yaşanan gerilimin bir 
diğer nedeni ise ABD’nin Tayvan’a 
yönelik artan askeri desteği. ABD Baş-
kanı Biden ağustos ayında Tayvan'a 
750 milyon doları bulması beklenen 
silah satışına onay vermişti. Anlaş-

maya göre ABD, Tayvan'a 40 yeni 
M109 motorlu obüs ile bin 700 has-
sas güdüm kiti satmayı planlıyor. Çin, 
ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satış 
kararından da son derece rahatsız.

Öte yandan geçtiğimiz ay Wall 
Street Journal, ABD'nin Çin'e karşı 
Tayvan askerlerine eğitim vermek 
için Amerikan Özel Harekât ve Deniz 
Piyadelerinden oluşan bir birliği giz-
lice adaya gönderdiğini açığa çıkardı. 
Haber kısa süre sonra ABD Savunma 
Bakanlığı’nın bir yetkilisi tarafından 
da teyit edildi. AFP’ye konuşan ve 
isminin açıklanmasını istemeyen 
Pentagon yetkilisi, yaklaşık 20 kişi-
den oluşan ABD özel harekât birliği-
nin yaklaşık bir yıldır Tayvan asker-
lerini eğittiğini ve bu askerlerin belirli 
bir rotasyon dâhilinde ülkeye giriş-
çıkış yaptıklarını doğruladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı basın-
da çıkan haberlere sessiz kalırken, 
Pentagon resmî olarak üstü kapalı 
bir şekilde haberleri teyit etti. Yapı-
lan yazılı açıklamada Tayvan’ın 
askeri savunma ihtiyaçlarını gözeten 
ABD’nin destek verdiğini kaydeden 
Pentagon, “Tayvan'a desteğimiz ve 
savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhu-
riyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdi-
de karşı uyumlu bir şekilde devam 
ediyor" argümanını kullandı.

Washington ile Pekin arasında 
gerilimi azaltma çabaları
Bölgede tansiyonun her geçen 

gün artması sonucu Çin Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler 
Komisyonu Direktörü Yang Jiechi ile 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake 
Sullivan 6 Ekim’de Zürih’te bir araya 
geldi. Görüşmede iki ülkenin dev-
let başkanları arasında 10 Eylül’de 
gerçekleştirilen telefon görüşmesi-
nin ruhuna uygun hareket edilmesi, 
stratejik koordinasyonun güçlendi-
rilmesi, anlaşmazlıkların kontrol altı-
na alınması, çatışmaların önlenmesi, 
karşılıklı kazanca dayalı işbirliğine 
ulaşılması, Çin-ABD ikili ilişkilerinin 
istikrarlı gelişen doğru bir istikame-
te konumlandırılması hususlarında 
anlayış birliğine varıldığı açıklandı.

Yang Jiechi görüşmede yaptı-
ğı konuşmada, Çin ve ABD’nin ikili 
ilişkilerde ilerleme kaydedip kayde-
demeyeceği hususunun iki ülkenin 
çıkarlarını yakından ilgilendirdiğine 
işaret ederek, bunun aynı zamanda 
tüm dünyanın geleceğine sıkıca bağlı 
olduğunu kaydetti. Çin-ABD işbirliği-
nin tüm dünyaya yarar getireceğini 
vurgulayan Yang Jiechi, iki ülkenin iti-
lafa düşmesi halinde durumdan tüm 
dünyanın zarar göreceğini dile getirdi.

Kırmızı çizgiler
ABD’nin Çin’e yönelik gerçekçi 

politikalar izlemesini beklediklerini 
vurgulayan Yang Jiechi, Çin’in Tay-
van, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 
Uygur Özerk Bölgesi ve insan hakları 
gibi konulardaki hassasiyetini ABD 
tarafına aktardığını ve ABD’nin bu 
konuları suiistimal ederek Çin’in 
iç işlerine karışmaması çağrısında 
bulunduğunu da kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki Zürih Zir-
vesi, kimi çevreler tarafından iki ülke 
arasında yumuşama ve normalleş-
me olarak yorumlansa da esasen iki 
küresel güç arasındaki sorunlar sar-
malının anlaşılmasına ve ilişki siste-
matiğinin yakın gelecekte nerelere 
evrilebileceğine projeksiyon tuttu. 
Kırmızı çizgilerinin gözetilmesi duru-
munda ilişkilerde normalleşmenin 
olabileceğini vurgulayan Çin’in, bu 
yaklaşımına koşut olarak ABD’nin 
hegemonik ve yayılmacı zihniyetini 
terk etmesini talep ettiği görülüyor 
ki kısa vadede bu durum rasyonel bir 
yaklaşım değil.

Bu noktada Çin Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Hua Chunying’e kulak 
verelim. Chunying’in "Tayvan'ın 
bağımsızlığı için uğraşmak, çıkmaz 
sokaktır (culde-sac). Çin, gereken 
tüm adımları atacak ve Tayvan'ın 
bağımsızlık komplolarını kesin 
olarak çökertecektir. Çin'in ulusal 
egemenliği ve toprak bütünlüğünü 
savunma kararlılığı ve iradesi sar-
sılmazdır. ABD, bağımsız Tayvan 
yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeyi 
kesmeli," açıklaması, Pekin’in kırmı-
zı çizgilerini ve hassasiyetlerini tüm 
çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

Kartlar yeniden karılıyor
ABD’nin hegemonyası ve ekolojik 

hâkimiyeti her geçen gün zayıflıyor. 
Afganistan ve Irak örneklerinin teyit 
ettiği üzere stratejik bir geri çekil-
me hâlinde olan ABD, stratejik rakip 
olarak gördüğü Çin’e karşı gücünü 
konsolide etmeye, taktik manevralar 
yapmaya ve müttefiklerini bir araya 
getirmeye çalışıyor. Lâkin muhatap-
larını ikna etmekte zorlanıyor.

Önem ve öncelik verdiği Hint-
Pasifik bölgesinde Çin’e karşı seri 
hamleler yapan ABD, geçen ay temas 
ettiğimiz üzere İngiltere ve Avustral-
ya ile teşkil ettiği AUKUS “Anglo-Sak-
son” ittifakı ile yeni bir strateji deni-
yor. Bölgesel girişimlerini ivmelendi-
ren ABD’nin, bu stratejiyi tamamlar 
mahiyette Tayvan’a silah satış kararı 
alması, ABD özel kuvvetlerinin gizli-
ce Tayvan’a gönderilmesi ve Tayvan 
ordusunun eğitilmesi, bilhassa deniz 
boyutundaki askeri faaliyetlerini 
ivmelendirmesi ve düzenlenen tatbi-
katların sayısının artması bütüncül 
bir yaklaşımın uygulanmaya kondu-
ğunu gösteriyor.

Resme bütüncül bakabilmek
Buna karşın Çin’in ekim ayı 

başında düzenlediği yoğun hava 
harekâtı ile Tayvan hava sahasını 
abandone etmesini ABD’nin uygu-
lamaya koyduğu bu stratejiye karşı 
güçlü, caydırıcı ve kararlı bir cevap 
olarak yorumlamak isabetli olacaktır. 
Kuşkusuz bu gelişmelerin hemen 
ertesinde Kuzey Kore’nin denizal-
tıdan balistik füze denemesi yap-
ması ve Çin-Rus Donanmalarının 
Japonya yaklaşma sularında ortak 
tatbikat icra etmesi Çin’in ABD’nin 
hamlelerine kayıtsız kalmayacağı-
nı gösteriyor. Bölgede bloklaşmalar 
derinleşiyor.

Her ne kadar Çin Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komis-
yonu Direktörü Yang Jiechi, Çin’in 
Tayvan, Hong Kong, Uygur Özerk 
Bölgesi ve insan hakları gibi konu-
lardaki hassasiyetini ABD tarafına 
aktardığını ve ABD’nin bu konuları 
suiistimal ederek Çin’in iç işlerine 
karışmaması çağrısında bulunduğu-
nu söylese de ABD’nin bu başlıklarda 
Çin’i kışkırtabileceğini ve bölgede-
ki bilek güreşinin kesintisiz devam 
edeceğini söyleyebiliriz. Nitekim sıra-
da Uygur Özerk Bölgesi’nin olduğu 
görülüyor.

Buna karşın Çin’in de Kuzey Kore 
kartını masaya sürmesi yüksek ola-
sılık. Nitekim Kuzey Kore Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho’nun, 
22 Ekim’de ABD yönetiminin Tay-
van'a “pervasızca” destek verdiğini, 
bu durumun da bölgede askeri geri-
limi artırdığını açıkladığını hatırla-
talım. Pak’ın ABD'nin bölgede artan 
askeri varlığının Kuzey Kore için de 
potansiyel bir tehdit oluşturduğu-
nu vurgulaması, ABD'nin, Kuzey 
Kore'nin tamamen Çin'in iç işleri ola-
rak gördüğü Tayvan'la ilgili konulara 
düşüncesizce karıştığını iddia etme-
sini not etmekte yarar var. Özetle 
kısa vadede Uygur Özerk Bölgesi ve 
Kuzey Kore orijinli gelişmeler günde-
mi belirleyebilir.

Son kertede, 22 Ekim’de düzenle-
nen NATO Savunma Bakanları top-
lantısında konuşan ABD Savunma 
Bakanı Lloyd Austin’in, Hint-Pasifik 
bölgesinde Avrupa ve Amerikan stra-
tejileri arasında bir çelişki olmadığını 
öne sürerek, NATO müttefiklerinin 
Çin'in askeri yükselişine karşı bir-
likte çalıştığını aktarmasına kulak 
verelim. Sahi, Fransa’nın memnuni-
yetsizliğini gidermeye çalışan Austin, 
hangi müttefikleri yanına çekmeye 
çalışıyor acaba?

 Uluslararası hukukta karşılığı 
bulunmayan ve herhangi bir ulus-
lararası otorite tarafından denetlen-
meyen Hava Savunma Tanımlama 
Sahası (ADIZ) ülkeler tarafından 
tek taraflı olarak ilan ediliyor. ADIZ, 
ülkenin tanımlı hava sahasını ihlâl 
niyeti olmayan sivil uçakları kap-
samıyor, lâkin bölgeye giren askeri 
uçaklar “potansiyel tehdit” olarak 
değerlendirilip uyarılıyor. Tarihteki 
ilk ADIZ, Kore Savaşı'nın başlama-
sının ardından ulusal acil durum 
düzenlemeleri kapsamında Aralık 
1950'de ABD hava sahası için ilan 
edilmişti. Halen dünya genelinde 
20'ye yakın ülkede ADIZ tanımı 
bulunuyor.

Çin, 1954-55 yılları arasında Tay-
van'a ait bazı adaları işgal edince 7 ay 
süren bir çatışma dönemi yaşanmış, 
akabinde ABD çatışmalara müdaha-
le ederek Tayvan'a asker çıkarmıştı. 
Yaşanan anlaşmazlık sonrası Pekin, 
Taipei hükümetiyle Tayvan Antlaş-
ması'nı imzalamış, nihayetinde Çin 
savaş sonrası işgal ettiği adalardan 
çekilmişti.

 Stars and Stripes, 4 Ekim 2021 “Three 
aircraft carriers train together near Okinawa as 
China ramps up pressure on Taiwan”
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Yantar Tersanesi’nin Rus donan-
ması için ürettiği gelişmiş Proje 
11711 çıkarma gemisinde tank-
ların mekân kapasitesi değiş-
tirildi. Kapasitenin iki katına 
çıkarılması sonucu 500 kişilik 
taşıma kapasitesine ulaşıldı. 

Yantar CEO’su Ilya Samarin’in 
Zvezda TV’ye yaptığı açıklamaya 
göre şimdiye kadar inşa edilen 
iki gelişmiş savaş gemisi daha 
önceki gemilerden oldukça farklı. 
Gemilerin taşıma kapasitesi yüz-
de 30 oranında artırıldı. Mürette-

bat ve denizcilerin yaşam koşul-
ları da geliştirildi.

Öne çıkan en büyük özellik-
lerden birisi gelişmiş savaş gemi-
sinin öncekinin iki katı büyük-
lüğünde olmasına rağmen sığ 
sularda da yol alabiliyor olması.

Samarin yaptığı açıklamada, 
“Teknik proje donanımsız kıyıya 
çıkarma yapmaya olanak sağ-
lıyor. Açık deniz gemisi kuzey 
enlem bölgelerinde operasyona 
katılabilir, bu da günümüzde 
oldukça önemli,” diye konuştu.

Yantar Tersanesi Proje 11711 
kapsamında inşa edilen Vladimir 
Andreev ve Vasily Trushin çıkar-
ma gemilerini Nisan 2019'da suya 
indirdi. Tersane bu gemilerden 
önce İvan Gren ve Pyotr Morgu-
nov gemilerini tamamlamıştı.

Rusya ve Çin, 14-17 Ekim tarih-
lerimde Japon Denizi’nde "Deniz 
Etkileşimi-2021" ortak askeri tatbi-
katını gerçekleştirdi. Ortak Tatbikat 
iki ülke arasında artan işbirliğinde 
bir diğer adım olarak yorumlandı.

Çin Devlet Ajansı’nın haberleri-
ne göre Tatbikat’ta iletişim, mayın 
tarama, hava ve denizaltı taarru-
zuna karşı muharebe operasyon-
ları, ortak manevra ve denizdeki 
hedeflere ortak ateş çalışmaları 
gerçekleştirildi.

Her ne kadar bu Tatbikat iki 
ülkenin ortak ilk tatbikatı olma-
sa da Çin'in ilk defa ülke dışında 
gerçekleşen bir tatbikata 10,000 
tonun üzerinde savaş uçağı ve des-
troyerler gönderdiği belirtildi.

Uzmanlar, Çin ve Rusya'nın 
küresel sorunlarda hâkim ABD 

etkisine karşı çıktığını ve ABD'nin 
Afganistan'da ve yakın geçmişte 
başka ülkelerde gerçekleşen dış 
politika tökezlemeleri hakkında 
sert açıklamalar yaptığını hatır-
lattı.

Pekin, İran konusunda Mosko-
va'ya uyumlu davransa da   Tay-
van'da Güney Çin Denizi ve Hint-
Pasifik bölgesinde kendi çıkarlarını 
savunmada gittikçe daha sert dav-
ranıyor.

Pekin, en son olarak Avustral-
ya'nın ABD teknolojisi ile gelişti-
rilmiş sekiz nükleer denizaltıdan 
oluşan bir filo almasına yönelik bir 
anlaşmayı sert bir şekilde eleştir-
mişti. Avustralya'nın bu hamlesini, 
Çin'in yüksek derecede yenilenmiş 
donanma gücü karşısında atılmış 
bir adım olarak kabul ediliyor.

ABD donanmasında yenilik 

Ivan Gren sınıfı çıkarma gemileri 400 denizci taşıyacak

Rusya'nın yeni buzkıran gemisi 
Kalibr-K füzesi taşıyabilir
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Kesintisiz çok rollü istihbarat

TUSAŞ tarafından üretilen yer-
li ve milli ilk Aksungur Silah-
lı İnsansız Hava Aracı (SİHA) 
testleri başarı ile tamamlayarak 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
teslim edildi. Anka platformun-

dan yola çıkarak 18 ay gibi kısa 
sürede geliştirilen, yüksek fay-
dalı yük kapasitesi ile kesintisiz 
çok rollü istihbarat, gözetleme, 
keşif ve taarruz görevleri ger-
çekleştirme kapasitesine sahip 

Aksungur SİHA, sahip olduğu 
SATCOM faydalı yüküyle görüş 
hattı ötesi operasyon esnekli-
ği sağlıyor. Aksungur SİHA 750 
kg faydalı yük kapasitesine ve 
en az 50 saat maksimum uçuş 

süresine sahip. İlk uçuşunu 
2019'da yapan Aksungur'a bugü-
ne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 
farklı SATCOM, 500 libre sınıfı 
Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 
82, yerli motor PD170 gibi birçok 

ekipman entegre edildi.
Bu çalışmalara ek olarak 

2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk 
saha görevine başlayan Aksun-
gur'un sahadaki uçuşu bin saati 
geride bıraktı.

ABD Deniz Kuvvetleri Deniz 
Havacılığı Eğitim Sistemleri ve 
Eğitim Sahaları Program Ofisi 
(PMA-205), Denizaltı Harbi Eği-
tim Sahaları (USWTR) proje-
sinde 2’nci ve 3’üncü aşamaya 
geçerek eğitim saha ve tesisleri-
nin kapasitesini artırıyor.

Birinci aşamada USWTR eki-
bi, Florida kıyılarında bulunan 
okyanus sensörü ve kıyı elek-
troniği alt sistemlerinin kurulu-
munu yönetti. İkinci ve üçüncü 
aşamalardaki kapasite yükselt-
me çalışmaları kapsamında 
donanma Pasifik ve Karayip 
okyanuslarında bulunan diğer 
eğitim saha ve tesislerinde bulu-
nan sistemleri geliştiriyor.

PMA-205 okyanus sistemleri 
eş lideri olan Binbaşı Paulstep-
hen Chierico konuyla ilgili yap-
tığı Açıklamada, “Askere böyle 

bir kapasite getirdikleri için takı-
mımla büyük gurur duyuyorum. 
Bu çabalar derin deniz sahala-
rında oldukça karmaşık yeniden 
yapılandırmalar ve sığ sularda 
yeni inşaatlar gerektiriyor;  bu 
sayede sualtı muharebe eğitimi 
ve sualtı testleri ile değerlendir-
meler yapılabilecek. Bu sahalar 
ulusal güvenliğimiz için büyük 
önem taşıyor ve önümüzdeki 
çeyrek yüzyılda denizcilerimize 
ve deniz piyadelerimize hizmet 
verecekler,” dedi.

USWTR eğitim sahaları deni-
zaltı savunma muharebe eğitim-
lerde gemi, denizaltı ve uçakların 
yüzey ve yüzey altı hedef izle-
mesine olanak sağlıyor. Sahalar 
büyük miktarda denizaltı kab-
losu, gelişmiş akustik sensörler, 
kıyı temelli denetim, görüntüle-
me ve işleme tesislerine sahipler 

ve kapasiteyi artıran gerçekçi bir 
eğitim ortamı sunuyorlar.

PMA-205 Program Direktörü 
Albay Lisa Sullivan konuyla ilgi-
li, “Bu hava, kara ve denizaltı 
kuvvetlerine hizmet veren sualtı 
sahalarının eğitim kapasitesini 
genişletmek için kritik önem 
taşıyan bir yeniden yapılandır-
ma,” açıklamasını yaptı.

PMA-205, dağıtılmış eğitim 
merkezleri Donanma ve Deniz 
Piyade Kolordusu pilotlarına, 
donanma uçuş yetkilileri, hava 
mürettebatı ve bakım sorumlu-
larına, kapasite ve operasyonel 
olarak hazır olmalarını müm-
kün kılan eğitim ekipmanını 
sağlamak üzere deniz havacılı-
ğı eğitim platformlarının satın 
alınması, genel eğitim sistemleri, 
eğitim sahalarının enstrüman-
tasyonu gerçekleştiriyor.

St. Petersburg’da yer alan Yugref-
transflot firması yetkilerine göre, 
firma tarafından inşa edilmekte 
olan yeni çok işlevli Ivan Papanin 
Sınıfı (proje 23550) buzkuran gemi-
sine Kalibr-K (NATO raporlamasında 
SS-N-27) konteyner türü seyir füze 
sistemi yerleştirilebiliyor.

Proje gözlemcisi ve Yugreftransf-
lot Yönetim Kurulu Üyesi Victor Kot, 
TASS ajansına yaptığı açıklamada, 
‘‘Ivan Papanin Sınıfı Kutup frigorifik 
gemisi mobil Kalibr-K füze sistemi 
taşıyabiliyor. Bunun için gemiye tes-
lim edilip kıyıda 40 tonluk vinçlerle 
indirilebilen üç standart kargo kon-
teyneri gerekiyor,” dedi.

Kot, mobil füze sisteminin kıyıya 
yüklenmesi gerektiği takdirde gemi-
ye dördüncü bir konteyner yerleş-
tirilebileceğini belirtti ve “Geminin 
Kuzey Denizi rotasındaki geçişi sıra-
sında personel geminin yolcu kabin-
lerinde kalacak. Gerektiği takdirde 
Ivan Papanin Kuzey Denizi yolunda-
ki getir-götür seferlerini gerçekleşti-
rirken keşif gemisi olarak da görev 
yapabilir,’’ dedi.

Ivan Papanin Sınıfı çok amaçlı 
frigorifik gemi buza karşı dayanıklı-
lığı artırılmış gövdesi, Azipod elektrik 
tahrik sistemi ve buz radarı istasyo-

nu sayesinde Kuzey Denizi rotasında 
buzkıran desteği olmadan ilerleye-
bilecek. Gemi aynı zamanda atöl-
yeleri, tıbbi ve yaşam tesisleri yar-
dımıyla Kuzey Kutbu’ndaki araştır-
macı ve askeri üslere hızlı bir şekilde 
modüller de sunabilecek. Geminin 
ana görevi ise Rusya’nın Uzak Doğu 
bölgelerinden Avrupa bölgelerine 
deniz ürünleri taşımak olacak. Açık 
kaynaklardan edinilen bilgilere göre 
Kalibr füze sisteminin temel fırlatma 
ünitesi çok yönlü konteyner türünde 
bir modül. Konfigürasyonu ise eğimli 
veya dik fırlatma sistemi, ateşleme 
kontrol sistemi, muharebe yöneti-
mi, navigasyon ve iletişim ekipmanı 
yanı sıra yaşam destek ve güç üni-
tesi ile yangın söndürme sistemleri 
içeriyor. Füze sisteminin 12 metre 
uzunluğundaki kargo konteynerleri-
ne yerleştirilen dört fırlatma modülü 
bulunuyor.

Kalibr-K herhangi bir kıyı, gemi 
üzeri, hava aracı ve uydu sistemin-
den hedef alma verisi alabiliyor. 
Kalibr seyir füze sistemleri halihazır-
da Rus donanmasında kullanılmak-
tadır. Açık kaynaklara göre Kalibr sis-
teminin 3M14 seyir füzeleri subsonik 
hız geliştirebilir ve 2,000 km uzaklık-
taki hedefleri vurabilir.

UFAST Fransız donanması için ilk 
yeni devriye botunu suya indirdi
UFAST, VFM olarak bilinen 
ve Fransız donanmasının 
deniz piyadeleri olan Fusi-
liers Marin için üretilen ilk 
devriye botunu suya indir-
di. Önümüzdeki aylarda 12 
VFM botun daha teslim edil-
mesi bekleniyor.

VFM devriye botları 
Fransız donanma üslerinin 
güvenliğini güçlendirmeye 
katkıda bulunacak. Yanaş-
ma, gözetim ve korumada 
kılavuz hizmetleri verecek 
olan botların hem özel ekip-
le müdahale etme hem de 

silahlar ile etkisiz bırakma 
yetenekleri bulunuyor. Botlar 
aynı zamanda dış hava-deniz 
operasyonlarında kullanabi-
lir. Fransız donanması yeni 
botlara Fusiliers birliklerinin 
ülke tarihindeki büyük zafer 

ve muharebelerinden isimler 
verdi. Botların adları; “Fland-
res”, “Melle”, “Longewaede”, 

“Laffaux”, “Bir Hakeim”, “La 
Crau”, “La Garde”, “Le Pradet”, 

“Vosges”, “L’Ill”, “L’Authion” ve 
“Dompaire” olacak.

Rusya ve Çin,  
Japon Denizi'nde 
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Armatörler gemi satışlarından vazgeçti Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Geçtiğimiz ay panamax, supramax, handy-
size navlunları artarken capesize gemile-
rin  navlunları düşmeye devam etti. Satış 
düşünen armatörlerinse son  dakikada 
gemisini satıştan çektiğine çokça şahit olu-
yoruz. Mart ayında 2007 inşa 26,000 dwt bir 
geminin satışını 6 milyon dolara konuşu-
yorduk. Aynı gemiyi mayıs ayında 8 milyon 
dolara aynı alıcı ile recap aşamasına kadar 
getirmiştik ancak alıcımız fiyat yükselişin-
den çekinip işi düşürmüştü. Satıcı ekim ayı 
içinde bu gemiye başka bir alıcıdan 12 mil-
yon dolarlık bir teklif gördü ancak gemiyi 
satıştan çektiğini bildirdi.

Kuru yükler
VLOC: “STELLA BELLA” (250,380 dwt, Qing-
dao Beihai, 2016 inşa) 60 milyon dolara ve 
kardeş gemisi “STELLA IVY” (2015 inşa) 58 
milyon dolara alıcı buldu. 
Capesize: “TRUE ENDURANCE” (179,147 
dwt, Hyundai H.I., 2012 inşa) 32,5 milyon 
dolara Beks şirketine satıldı. “CAPE GAR-

LAND” (178,394 dwt, Mitsui, 2009 inşa) 32,5 
milyon dolara Çinli alıcıya satıldı.  “ASL 
MARS” (175,085 dwt, SWS, 2004 inşa) 16,2 
milyon dolara, “BLUEMOON” (170,089 dwt, 
IHI Japan, 2002 inşa) 15,75 milyon dolara 
alıcı buldu.  
Kamsarmax: “ZEPHYRUS” (81,981 dwt, 
Jiangsu Newyangzi, 2019 inşa) 36,5 milyon 
dolara  alıcı buldu.  “IBIS WIND” (82,847 
dwt,Sanoyas, 2013 inşa) 28 milyon dolara 
satılırken,  “LENA B” (81,922 dwt, Tsu-
neishi Zhoushan, 2017 inşa) 35 milyon 
dolara Vietnamlı alıcıya satıldı. “DANSAS” 
(81,027 dwt, Jiangsu Jinling, 2015 inşa) satıl-
dı. Ancak satış fiyatı henüz rapor edilmedi.
Panamax: “GOLDEN ENDURER” (79,457 
dwt, Jinhai, 2011 inşa) ve “GOLDEN OPPOR-
TUNITY” (75,825 dwt, Jiangsu Rongsheng, 
2008 inşa) birlikte 37,2 milyon dolara alıcı 
buldu. “ORIENT VIOLET” (77,111 dwt, Ima-
bari, 2015 inşa) 30,3 milyon dolara satıl-
dı.    ''SHANDONG HAI CHANG” (75,200 
dwt, Penglai Zhongbai, 2011 inşa) 16,73 

milyon dolara Çin'de açık artırmada alı-
cı buldu. “MP PANAMAX 4” (69,925 dwt, 
Sanoyas, 1995 inşa) 6 milyon dolara satıldı. 
Ultramax: “KANOURA” (61,396 dwt, Iwagi 
Zosen, 2013 inşa) 28 milyon dolara,“DANIELA 
OETKER” (61,288 dwt, Shin Kasado, 2015 
inşa) 29,8 milyon dolara satıldı. 
Supramax: “MEDI OKINAWA” (56,118 dwt, 
Mitsui, 2011 inşa) 21,5 milyon dolara satı-
lırken,  “TESORO” (53,350 dwt, Shanghai 
Shipyard, 2007 inşa) 15,75 milyon dolara 
satıldı. “SILVER EAGLE” (50,337 dwt, Jiang-
nan Shipyard, 2003 inşa) 13,5 milyon dola-
ra Çinli alıcıya gitti. 
 Handymax: “JUN BENEFIT” (45,572 dwt, 
Tsuneishi Japan, 1997 inşa) 7,2 milyon 
dolara satıldı. 
Handysize: “NEW FACE” (38,242 dwt, Shin 
Kochi, 2017 inşa) ve kardeş gemisi ”NEW 
DAYS” (2017 inşa) birlikte 26 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı. “YANGTZE BRILLI-
ANCE” (32,323 dwt, Jiangmen Nanyang, 
2011 inşa) 16,5 milyon dolara, “NEW LIFE” 

32 PİYASA  

“Gidelim” diyor 
arkadaşım. “Bura-
dan uzağa gidelim.”

Yutkunarak gırtlağımı 
temizlememden öyle kolay 
değil bu işler, diye nutuk 
atmaya başlayacağımı anla-
yıp ara vermeden devam 
ediyor, ‘‘Trafiği, hava kirliliği, 
bitmeyen inşaatı, gürültü kir-
liliği, pahalılığının yanında su 
da kalmadı İstanbul’da,’’ diyor. 

Ağzıma fazla laf tıkıştırıl-
mış da çıkartmazsam boğu-
lacakmış gibi hissediyorum. 
Aklımdan İstanbul’un bir kıyı 
kenti olmasının yanı sıra bir 
su kenti olduğu da geçiyor; 
neyse ki bunun eski bir ezber 
olduğunu sözler ağzımdan 
çıkmadan hatırlıyorum. 

‘‘Sonuçta burası modern bir 
kent,’’ diyerek yaptığım kar-
şı çıkışı kendim de çok zayıf 
buluyorum. Zaten modern-
leşmenin en çarpık tezahürle-
rinden biri değil mi bugünün 
İstanbul’u! 

Diplomatik konuşma tek-
niğine başvuruyorum. Önce 
konuya vâkıf olduğumu gös-
terecek birkaç cümle ediyo-
rum. “Evet, bir dönem İstan-
bul Belediyesi’nin başında 
bulunanların yağmur duasın-
dan medet umduklarını, diş 
fırçalarken musluk kapatarak 
su sorununu halletmeye kalk-
tıklarını ben de hatırlıyorum.”

Bu sözlerimle aynı kaygıları 
beslediğimi, tümüyle ondan 
farklı düşünmediğimi karşım-
dakine göstereceğini umuyo-
rum. Ardından konuyu genele 
çekerek zaman kazanmaya 
çalışıyorum. “Tabii ki su kri-
zi çok ciddi. Birleşmiş Millet-
ler'in hazırladığı son raporda 
da temiz suya erişimin gide-
rek zorlaşacağı uyarısı yapıldı 
zaten. İklim değişikliğine bağ-
lı olarak kuraklık ve su bas-
kınlarının artacağı, bu neden-
le su kıtlığının daha da büyük 
bir sorun hâline geleceği bili-
nen bir gerçek artık. E buna 
bir de nüfus artışının etkile-
rini eklersek durum vahim... 
Dünya genelinde halihazırda 
iki milyar kişinin içme suyu-
na ulaşabilme güvencesi yok. 
2050’de bu rakam beş milyara 

çıkabilir...” 
‘‘İstanbul,’’ diye araya giri-

yor arkadaşım. “İstanbul’u 
besleyen su kaynakları kuru-
yor.” Belli ki sabırsız, konuş-
mak istediği başka, lafı tekrar 
çıkış noktasına çekmek istiyor. 
İlle de İstanbul’un su sorunu! 

Bu memleketin her yeri 
bizim, diyerek reddedilmesi zor 
ama konuyla bağlantısı zayıf 
bir kozu ileri sürüyorum. Fakat 
bu söz yerli yersiz herkesi bir an 
durduracak güçte. Alttan alta 
içinde ayrımcılığa dikkat çekiş, 
fanatizme lüzumsuz bir göz 
kırpış, insan haklarına selam 
veren bir duruş, mülkiyetçi bir 
serzeniş gibi karışık argüman-
lar içeriyor. Kendime yarattığım 
bu boşluktan istifade ederek 
anlatmaya başlıyorum, “Türki-
ye’nin büyük bölümünde etki-
li olan şiddetli bir kuraklıkla 
karşı karşıyayız. Bu kuraklık 
özellikle ülkemizin tahıl ihtiya-
cının önemli kısmını karşılayan 
Güney Doğu'da vahim sonuçla-
ra yol açtı. Bölgede ekili alanla-
rın yüzde 80’i kurudu, çiftçiler 
milyonlarca lira zarar etti. Çok 
zor günler bunlar...”

Beni duymamış gibi yapa-
rak, “İstanbul’un su depolama 
kapasitesinin yüzde 10’undan 
fazlasını karşılayan Sazlıdere 
Barajı, İstanbul Kanalı proje-
sinin hayata geçmesi hâlinde 
tamamen yok olacak. Keza, 
Terkos gibi İstanbul’un su 
ihtiyacının yüzde 18’inden 

fazlasını karşılayan bir bara-
jın havzasından da önemli 
kayıplar yaşanacak,” diyor. 

Suratım asılıyor. Böyle gün-
cel, bilimsel verilerle konuş-
mak benim tartışma kozum-
du, sen nereden buldun 
gibilerinden bakıyorum. San-
ki çalışıp da gelmiş... “Şim-
di.” Diyorum derin bir soluk 
almadan önce; biliyorum ki 
bu kelime derin bir solukla 
kullanıldığında etkili olacak, 
önemli tespitler anlatacağım 
havası verecek. ‘‘İstanbul’un 
su sorunu hep vardı,’’ diye 
devam ediyorum, karşı çıkı-
lamaz netlikte bir ifadeyle. 

“Önemli olan su politikaları.”
“Evet evet, bizi bu yanlış 

politikalar mahvetti,” diye-
rek kapatıyor önümü, aceleci 
bir tarzda. “O yüzden İstan-
bul’dan gidelim diyorum,’’ 
diye ekliyor. Tamam desem, 
eşyalarını toplamaya başla-
yacak sanki bu ne sabırsızlık!

Sakinleştirici etkisin-
den faydalanmak üzere onu 
Boğaz’a götürmeye niyetleni-
yorum. Teklifim belli: Biraz 
kıyıda yürürüz, yorulursak 
bir yerde iki tek atarız, birer 
de balık yanında... İçimden 
Boğaz’ı gören, balığını tadıp 
rakısını içen fazla uzaklaşa-
maz bu diyardan diye hesap 
da yapıyorum tabii.

Ancak arkadaşım takmış 
bir kere, ‘‘Marmara’da müsi-
laj temizlenmedi, dibi onunla 

kaplı, canına okundu güzelim 
denizin,’’ diyerek yine başlı-
yor, ‘‘iç huzuruyla balık, mid-
ye falan da yiyemiyoruz,’’ diye 
sürdürüyor sözü. “Her yanımız 
deniz ama kirlilikten giremi-
yoruz” faslına gelmeden sus-
turuyorum onu. Tekleri dub-
leye çıkardığımı, gevşemeye 
ihtiyacımız olduğunu söylüyo-
rum. ‘‘Hayâllere kadeh kaldırı-
rız,’’ diyorum... Malûm, en eski 
ve en bilinen içme ritüelidir 
kadeh kaldırmak.

Arkadaşıma da anlatıyo-
rum, “Her zaman iyi niyeti 
içinde barındırır, her zaman 
iyi gelir insana; bencillikten 
uzaktır üstelik. Hep öyleymiş. 
11’inci yüzyıl İngiltere’sinde, 
içme faslında, ‘Gelsin kadeh-
ler ve sağlığa içelim, benim 
gibi iç, bana iç, tam iç, yarım 
iç ki ben de sana içeyim’ den-
diğini okumuştum.”

Gülümsüyor arkadaşım. 
Keyfini sevdiğim rakısı, içme-
den yumuşatıyor ortamı. 
İnsanlığın geliştirdiği en akılcı 
ritüellerden biri bu. 

Ama arkadaşım gerginliği-
nin tümünü atmış değil, belli: 
İçkiye çok zam geldi, dışarıda 
pahalıya çıkarız, bize gidelim, 
diyor. Haklı olduğunu düşünü-
yorum, ısrar etmiyorum, onay-
lıyorum. “Tamam gidelim.”

Duyar duymaz yapıştırıyor. 
“Hah! Baştan beri ben de bunu 
söylüyorum işte” diyor. “Gide-
lim!”

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Düpedüz bir 
meydan okuma-
nın içinde yaşı-
yoruz sürekli. Bizi 
yok sayan mega 
kentlerde yaşamak 
kesintisiz bir hayat-
ta kalma savaşı 
istiyor. Farkındalık 
karamsarlığa sürük-
lüyor. Acaba, bir 
duble bakış açımızı 
değiştirir mi? 
Peki, iki duble?..

Gidelim mi?Gidelim mi?
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(28,227 dwt, I-S Shipyard, 2013 inşa) 
15,3 milyon dolara,  “GAIL” (29,966 
dwt, New Century, 2011 inşa) 13 mil-
yon dolara Çinli alıcıya satıldı. “CREST 
NAVIGATOR” (36,360 dwt, Shikoku, 
2012 inşa) 22 milyon dolara,  “XING 
ZHI HAI” (34,443 dwt, Namura, 2015 
inşa) 22 milyon dolara satıldılar. 
 
Tankerler
VLCC: ''SEAWAYS TYBEE” (300,960 
dwt, SWS, 2015 inşa) 61,2 milyon 
dolara,“SEAWAYS TRITON” (300,932 
dwt, SWS, 2016 inşa) 62,1 milyon dola-
ra, “SEAWAYS CAPE HENRY” (300,932 
dwt, SWS, 2016 inşa) 63,1 milyon 
dolara,“SEAWAYS LIBERTY” (300,932 
dwt, SWS, 2016 inşa) 63,7 milyon 
dolara,  “SEAWAYS DIAMOND HEAD” 
(299,989 dwt, SWS, 2016 inşa) 66,1 mil-
yon dolara, “SEAWAYS HENDRICKS” 
(299,983 dwt, SWS, 2016 inşa) 63,8 
milyon dolara alıcı buldu. 
Suezmax: “SCF URAL” (159,314 dwt, 
Hyundai H.I., 2003 inşa) 16,5 milyon 
dolara alıcı buldu. 
Aframax: “AMERICAS SPIRIT” (111,920 
dwt, Hyundai H.I., 2003 inşa) 11,7 
milyon dolara satılırken,  “ASPASIA 
LEMOS” (105,188 dwt, Hyundai H.I., 
2009 inşa) Yunan alıcıya satıldı. Ancak 
satış fiyatı henüz rapor edilmedi. 
LR2: “NAVIG8 PRIDE LHJ” ve “NAVIG8 
PROVIDENCE” (109,991 dwt, New 
Times 2018 inşa) her biri 48 milyon 
dolara alıcı buldu.
LR1: “JUSTICE VICTORIA” (74,902 dwt, 
Minaminippon, 2010 inşa) 17,3 milyon 
dolara Yunan alıcıya gitti. 
MR: “IVY EXPRESS” (51,442 dwt, STX 
Korea, 2009 inşa) 15 milyon dolara 
Spring Maritime şirketine satıldı. “STE-
NA CONQUEROR” (47,323 dwt, Uljanik, 
2003 inşa) 6,9 milyon dolara Çinli alıcıya 
gitti.  “ECO CITY OF ANGELS” (49,815 
dwt, Hyundai Mipo, 2020 inşa) ve kar-
deş gemisi “ECO LOS ANGELES” (50,185 
dwt, 2020 inşa) her biri 36,5 milyon 
dolara satıldı.  “NORD HIGHLANDER” 
(37,145 dwt, Hyundai Mipo, 2007 inşa) 
8,55 milyon dolara,  ”GRAZIA” (50,213 
dwt, Guangzhou Shipyard, 2010 inşa) 
14,25 milyon dolara satıldı. 
Handy: “CHEMBULK VIRGIN GOR-
DA” (34,614 dwt, Kitanihon, 2004 
inşa), “CHEMBULK BARCELONA” 
(33,573 dwt, Shin Kurushima, 2004 
inşa) ve “CHEMBULK NEW ORLEANS” 
(32,363 dwt, Shin Kurushima, 2003 
inşa) her biri 9 milyon dolara Vietnam-
lı alıcıya satıldı.  

“SHAMROCK JUPITER” (19,837 dwt, 
Fukuoka Shipbuilding, 2009 inşa) 
Vietnamlı alıcıya satıldı. Ancak satış 
fiyatı henüz rapor edilmedi. “CRANE 
ARGO” (12,163 dwt, Niigata Shipbuil-
ding, 2010 inşa) 7,2 milyon dolara Çinli 
alıcıya gitti. “OCEAN PITTA” (9,551 dwt, 
Nanjing Tianshun, 2013 inşa) 4 milyon 
dolara satıldı. 
 
Gaz: 
LNG carrier: “GASLOG SALEM” 
(155,000 cbm, Samsung, 2015 inşa) 
USD 128 M'a ve kardeş gemisi “GAS-
LOG SHANGHAI” (2013 inşa) 120 mil-

yon dolara alıcı buldu.
VLGC: “HELLAS FOS” (80,705 cbm, 
Hyundai H.I., 2008 inşa) 48,5 mil-
yon dolara alıcı buldu. “IRIS GLORY” 
(84,000 cbm, Daewoo, 2008 inşa) 41,5 
milyon dolara Japon alıcıya gitti.  
LPG carrier: “HAPPY BRIDE” (6,387 
cbm, Hyundai H.I., 1999 inşa) 4,7 mil-
yon dolara Hargaz şirketine satıldı. 

Konteynerler
 “RDO CONCERT” (6,966 TEU, 85,622 
dwt, Hyundai H.I., 2009 inşa) 110 mil-
yon dolara alıcı buldu.

“TONGVA” (4,363 TEU, 53,644 dwt, 
Hyundai Mipo, 2008 inşa) satıl-
dı. Ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. “ALS JUNO”(4,256 TEU, 
50,300 dwt,  Jiangsu Newyangzi 
2009  inşa, 4,200 TEU),  “ALS FAUNA” 
(4,275 TEU, 51,733 dwt, Samsung 2008 
inşa),  “HERON HUNTER” (4,255 TEU, 
51,743 dwt, Hyundai H.I., 2009 inşa) 
ve kardeş gemisi   “HARPY HUNTER” 
(2009 inşa) her biri 60 milyon dolara 
alıcı buldu.

“GH MELTEMI” (2,796 TEU, 41,253 dwt, 
Guangzhou Wenchong, 2010 inşa) 35 
milyon dolara,  “ATLANTIC FLOSTA” 
(2,474 TEU, 33,739 dwt, Volkswerft 
Stralsund, 2002 inşa) 29 milyon dola-
ra, “AS RICCARDA” (1,496 TEU, 21,800 
dwt, Zhejiang Ouhua, 2012 inşa) 26 
milyon dolara satıldı. 

Yeni inşalar
Kamsarmax: Golden Ocean, Dali-
an  Tersanesi’ne 4 adet  85,000 
dwt gemi siparişi verdi. Gemiler 2024 
yılının ilk yarısında teslim edilecektir.
Ultramax: Bocomm Leasing, COSCO 
Zhoushan Tersanesi’ne 8 adet 64,000 
dwt gemi siparişi verdi. Gemiler 2023-
2024 yıllarında teslim edilecek olan 
kontrat fiyatı her biri için 31-32 mil-
yon dolar.
Aframax: China Merchant Energy 
Shipping, Dalian Tersanesi’ne 1  adet 
115,000 dwt gemi siparişi verdi. 2024 
yılının 4’üncü çeyreğinde teslim edile-
cek geminin kontrat fiyatı 51,5 milyon 
dolar.
LNG: Qatar Petroleum, Hudong-Zhon-
ghua Tersanesi’ne 4 adet  175,000 
cbm LNG carriers siparişi verdi. 2024 
yılında teslim edilecek olan gemilerin 
her birinin kontrat fiyatı 192,25 mil-
yon dolar. MOL, Daewoo Tersanesi’ne 
1  adet  174,000 cbm LNG carrier 
siparişi verdi. 2024 yılının Eylül ayında 
teslim edilecek olan geminin kontrat 
fiyatı 196,5 milyon dolar.
VLGC: Glovis, Hyundai H.I Tersane-
si’ne 2 adet 86,000 cbm gemi sipari-
şi verdi. 2024 yılında teslim edilecek 
olan gemilerin her birinin kontrat 
fiyatı 86,5 milyon dolar. Ace Tan-
kers, Daesun, Korea Tersanesi’ne  2 
adet  33,000 dwt gemi siparişi verdi. 
Gemiler 2024 yılının 2’nci yarısında 
teslim edilecek. 
Konteynerler: Eastern Pacific, New 
Times Tersanesine 3 adet 7,000 TEU 
konteyner siparişi verdi. 2024 yılında 
teslim edilecek gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 80 milyon dolar.
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Çanakkale Savaşları'nın yaşan-
dığı Tarihi Gelibolu Yarımada-
sı'nda, 106 yıl önce batan savaş 
gemileri, “Gelibolu Tarihi Sualtı 
Parkı” ile turizme açıldı. Çanak-
kale’nin destansı batıkları, 
Birinci Dünya Savaşı temalı ilk 
sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 
106 yıl önce Seddülbahir Kalesi 
açıklarında batırılan İngiliz Kra-
liyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de 
aralarında bulunduğu 14 batık 
gemi, gizemli hikâyeleriyle dün-
ya genelinde dalış meraklıları-
nın dikkatini çekiyor. Gelibolu 
Tarihi Sualtı Parkı, 150 kilomet-
rekarelik bir alanda 14 ayrı dalış 
noktasının bulunduğu bir dalış 
merkezi konumuna ship.

Ege ve Marmara denizlerinin 
buluşma noktası olan ve sahip 
olduğu sualtı hazineleri ile tüm 
dünyanın ilgisini çeken Gelibo-
lu Tarihi Sualtı Parkı’nın açılışı 
Seddülbahir Kalesi’nde düzen-
lenen törenle gerçekleştirildi.

 
Sualtında tarihe yolculuk
Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı öncülüğünde, Çanakkale'yi 
dünyanın önemli dalış turiz-
mi merkezlerinden biri hâli-
ne getirmek amacıyla Gelibo-
lu Tarihi Sualtı Parkı projesi 
çalışmalarına 2017 yılında 
Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı’nca baş-
landı.   2019 yılında Başkanlık 
ve Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı arasında projeye ilişkin 
destek protokolü imzalandı. 

Projenin saha 
çalışmaları-
na, İstanbul 
Ü n i v e r s i -
tesi Sual-
tı Kültür 
Kalıntıları-
nı Koruma 
Ana Bilim Dalı 
danışmanlığında 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’nce 
başlandı ve  iki yıl boyunca 
süren envanter çalışmaları 
sonucunda 150 kilometrelik 
alanda dalışa imkân veren bir 
destinasyon oluşturuldu.

Bugüne kadar karadan anla-
tılan Çanakkale Zaferi’nde deniz 
altında verilen mücadelenin de 
gözler önüne serildiği Gelibo-
lu Tarihi Sualtı Parkı’ndaki ilk 
dalış noktası,  27 Mayıs 1915’te 
Seddülbahir açıklarında Alman 
U-21 denizaltısı tarafından 

batırılan 120 
metre uzun-
luğundaki 
İngiliz zırh-
lısı ‘HMS 
M a j e s t i c ’ 
batığı ola-

cak. 24 met-
re derinlikteki 

batık geminin 
üzerinde yer alan 

patlamamış top mermi-
leri ve barutlar, dalış severlerin 
büyük ilgisini çekecek.

İsmini Fransız Devrimi’nin 
önemli mareşallerinden alan 
Andrea Massena ve onunla son 
görevine çıkan Saghalien batık 
gemileri, Ertuğrul Koyu’nun 
5-7 metre derinliklerinde dalış 
severlerin ziyaretini bekliyor. 
Formunu hâlen koruyan gemi-
ler, deniz altında zamanı dur-
durmuş izlenimi yaratıyor.

Çanakkale’ye yapılan çıkar-

malar sırasında malzeme teda-
riki yapmak  için kullanılmış 
ve binlerce askerin Çanakka-
le’ye ayak basmasında etkili 
rol oynamış Helles Barçları da 
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın 
açılmasıyla birlikte ziyaretçile-
riyle buluşacak.

Sualtındaki eşsiz tarih
Tekke Koyu (W Beach) batık-

ları, Arıburnu  barçları, Küçük 
Kemikli barçları, Arıburnu Lay-
teri, Lundy batığı, HMS Lou-
is, S.S Milo ve Tuzla batıkları-
nın da görülebileceği Gelibolu 
Tarihi Sualtı Parkı’nda; Akbaş 
Koyu’nda 10 metre derinlikte 
bulunan Çanakkale Savaşları 
sırasında onlarca denizaltıya 
dur demiş Denizaltı Mania Ağı, 
sualtı fotoğrafçılarının mutlaka 
görmesi gereken eşsiz bir tarihi 
güzellik olarak dikkat çekiyor.

25 Mayıs 1915’te içindeki 

73 personeliyle birlikte sula-
ra gömülen İngiliz gemisi HMS 
Triumph da bir anıt mezar ola-
rak Kabatepe’de 70 metre derin-
likte ziyaretçilerini bekliyor.

Yüzlerce canlı türünü bir 
arada tutan ve Halley kuy-
ruklu yıldızının tarihte ilk ola-
rak görüldüğü yer olma özel-
liği taşıyan Bebek kayalıkları 
da Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı 
sınırlarında yer alıyor. Akıntı 
dalışı deneyimi yaşamak iste-
yen dalgıçlara yüzlerce rengi ve 
canlı türünü bir arada sunan 
Bebek kayalıkları, dünya gene-
linde dalış severlerin vazgeçil-
mez noktası olmaya aday.

Gelibolu Tarihi Sualtı Par-
kı’nda Birinci Dünya Savaşı 
sırasında battığı bilinen ancak 
henüz gün yüzüne çıkarılma-
mış batıkların da dalış turizmi-
ne kazandırılması için çalışma-
lar devam ediyor.

 34 YAŞAM  YAŞAM 35

HAV Okçu'nun Yolu Elveda Güzel Vatanım

KITAP KÖŞESI
Hav kurmaca bir şehir devleti, 
bir Akdeniz şehri, sokakların-
da Türkçenin, Ermenicenin, 
Rumcanın, Arapçanın, Rusça-
nın, İtalyancanın bir arada 
duyulduğu bir coğrafya. Yir-
mi yıl arayla bu coğrafyaya 
giden bir seyyah yazar, şehrin 
iki yakın dönemi arasında-
ki siyasi, kültürel, yaşamsal 
doku değişimlerini nefis bir 
dille anlatıyor.
Önce 1985 yılının Hav’ını tanımaya başlıyoruz, sonra 
bir “Müdahale” oluyor, altüst oluyor şehir, yirmi yılın 
ardından aynı yere dönüyoruz, yirmi birinci yüzyı-
lın Yeni Hav’ına, Kutsal Mirmidon Cumhuriyeti’ne. 
Eskisinin izini sürmeye çalışsak da zorlanıyoruz, 
şehrin tarihini bağnaz bir bakışla baştan yazanların 
eliyle görgüsüzlüğün tüm şehirde itinayla teşhir 
edildiğini görüyoruz.
Hav hibrit edebiyatın usta bir örneği, seyahat edebi-
yatıyla bilimkurguyu bir araya getiriyor. Hav diye bir 
şehir yok ama pekâlâ olabilir.

Yazar: Jan Morris 
Kolektif Kitap

Her okun uçuşu farklıdır. Bin 
ok atarsan, bini de sana fark-
lı bir yol gösterecektir: Okçu-
nun yolu işte budur. Ülkenin 
en mahir okçusu Tetsuya bir 
köyde mütevazı bir marangoz 
olarak yaşamını sürdürmek-
teyken bir gün uzak diyarlar-
dan gelen bir okçu ona mey-
dan okur... Tetsuya bu meydan 
okumayı kabul ederek okçuluk 
felsefesini hem yabancı okçu-
ya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.
Paulo Coelho’nun Okçu’nun Yolu’nda dile getirdi-
ği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alanı-
na uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir 
ilkeler bütünü. Simyacı başta olmak üzere 84 dilde 
kitapları yayımlanan Brezilyalı yazar Paulo Coelho 
yeni kitabı Okçu’nun Yolu’nu 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete 
Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki yazar Mete Gazoz için, 
"Okçuluk dâhisi bu da benim okçuluk eserim. Bu 
kitap sana adanmıştır," dedi.

Yazar: Paulo Coelho
Can Yayınları

İki aşkı arasında parçalanan 
bir adam İkinci Meşrutiyet’in 
yaklaştığı günler, Osmanlı belki 
de hiç yaşamadığı kadar büyük 
bir buhranın, varoluş sancısı-
nın içinde. Hassas, incelikli ve 
kararlı Şehsuvar’ın sorumlu-
luk bilinci ağır basar, hem sev-
gilisi Ester’e hem de içindeki 
yazara sırtını dönerek İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’ne katılır. 
Büyük acılara ve pişmanlıklara 
sebep olacak bu kararından 
dönme fırsatını sonsuza dek kaçırmıştır artık.
Elveda Güzel Vatanım iki ayrı zaman diliminde 
ilerleyen, anlatıldığı dönemde yaşanan çalkan-
tıları düşündüğümüzde edebiyatımızdaki büyük 
bir eksikliği dolduran bir roman. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki “siyasi hesaplaşma” dönemine 
tanıklık ederken diğer yandan Osmanlı’nın son 
dönemine damgasını vuran İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin eylemlerine içeriden bir göz saye-
sinde yakından bakıyoruz.

Yazar: Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yayınları

Paralimpik milli sporcu Miray 
Ulaş, İtalya’da düzenlenen 
Para Yelken Dünya Şampiyo-
nası’ndan bronz madalya ile 
döndü. 

Mersin Deniz Ticaret Odası 
tarafından da desteklenen genç 
sporcu Miray Ulaş, İtalya’nın 
Palermo kentinde düzenlenen 
Para Yelken Dünya Şampiyona-
sı’nda Hansa 303 Kadınlar sını-
fında üçüncü oldu. 

Ulaş’ın bu başarısı, paralim-
pik seviyede Türkiye’nin hem 
kadınlar sınıfında hem de genel 

klasmanda ilk madalyası olması 
nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.  

Profesyonel olarak yelken, 
triatlon ve yüzme sporlarıy-
la ilgilenen ve bugüne kadar 
onlarca başarıya imza atan 
Ulaş, 16-21 Eylül 2021 tarih-
lerinde Mersin’de düzenlenen 
Para Yelken Türkiye Şampiyo-
nası’nda birinci olmuş ve Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya hak 
kazanmıştı. Ulaş 5-6 Ekim 2021 
tarihlerinde de Alanya’da ger-
çekleştirilen Paratriatlon Dünya 
Kupası’nda da 4’üncü olmuştu. 

Bölgesel sorunların çözümüne 
katkı sağlamak ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla, 'İyilik İçin 
Bir Kulaç da Sen At' etkinliği, bu 
yıl 11'inci kez yine Kalkan’da 
gerçekleştirildi. AKUT Kaş-Kal-
kan Birimi'nin düzenlediği ve 
yerli yabancı 100'den fazla kişi-
nin katıldığı  yüzme etkinliğin-
de, Manavgat yangınında zarar 
görenler için de yardım toplandı.

Kalkan'da yaşamını sürdü-
ren emekli okul müdürü İngiliz 
Christopher Paul Davies'in 10 
yıldır düzenlediği etkinliği, bu 
sene AKUT Kaş-Kalkan Birimi 
gerçekleştirdi. 10 yıldır yapılan 
programlarda toplanan yar-
dımlarla bölgedeki okulların 
sorunlarının çözümüne kat-
kı sağlayan Christopher Paul 
Davies, artık yaşlandığını belir-
terek, etkinliği bu kez AKUT 
Kaş-Kalkan Birimi'nin düzen-
lemesini istedi. Davies, bundan 
sonra gönüllü olarak görev 
yapacağını da ifade etti.

Birincinin olmadığı 'İyilik 
İçin Bir Kulaç da Sen At' yüz-
me etkinliğine, yaşamını Kal-
kan'da sürdüren İngilizlerin de 
aralarında bulunduğu yerli ve 
yabancı 100'ün üzerinde kişi 
katıldı. Etkinliğe katılanların 
22'si, sabah erken saatlerde Kal-
kan Körfezi'nin karşısında 5 bin 
700 metre uzaklıktaki Sıçan Ada-
sı'na gitti, Ada’da verilen startla 
kulaç attı. Programa katılanların 
Kalkan Halk Plajı'na gelmesiy-
le sona eren etkinlik boyunca 
7 kanocu da katılımcılara su 
ve gıda takviyesinde bulundu. 
Katılımcılar, etkinliğin bitiminde 
AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorum-
lusu Bircan Tolunay ve İngiliz 
Christopher Paul Davies'e çiçek 
vererek teşekkür etti. AKUT Kaş-
Kalkan Birimi tarafından açılan 
fotoğraf sergisinin de  gezildiği 
etkinlikte, Manavgat yangının-
da zarar görenler için yardım 
toplandı.

Kuşların tehlike kategorile-
rini belirleyen ve neden yok 
olduklarını ortaya koyan, 
Avrupa Kuşları Kırmızı Lis-
tesi güncellendi. Dünya 
Kuşları Koruma Kurumu, 
Avrupa genelinde 54 ülke ve 
bölgeden binlerce uzman ve 
gönüllünün desteğiyle detay-
lı bir rapor hazırladı. Kuzeyde 
Grönland, İzlanda ve Sval-
bard, güneyde Kanarya Ada-
ları, Malta ve Kıbrıs, batıda 
Azorlar, doğuda Kafkasya ve 
Ural Dağları arasında kalan 
bölgede yaşayan 544 kuş 
türü için kırmızı liste katego-
rileri yeniden değerlendiril-
di. Bu rapor kapsamında her 
türün kırmızı liste kategorisi 
güncellendi ve nesillerinin 
tükenme riski değerlendirildi. 
Rapordaki veriler, ulusal ve 
uluslararası doğa politikaları 
ve yerelden koruma çalışma-
ları için önem taşıyor.

Raporun dikkat çektiği sonuç-
lar şöyle:

Avrupa’daki kuşların yüzde 
13’ü yani 71 kuş türü yok olma 
tehlikesi altında.

Avrupa’daki her 3 kuştan 
1’inin nüfusu son yüzyılda cid-
di ölçüde yok oldu.

Avrupa’daki her 5 kuştan 
1’i yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya.

Avrupa’da en hızlı yok olan 
grupların başında ördekler ve 
kıyı kuşları (yüzde 40), deniz 
kuşları (yüzde 30) ve yırtıcı 
kuşlar (yüzde 25) geliyor.

Tarlakuşları, örümcekkuş-
ları ve kiraz kuşları gibi açık 
habitatların yaygın türleri de 
hızla yok oluyor; ayrıca ördek 
ve kıyı kuşlarının sayıları da 
ciddi olarak azalıyor.

Büyük ölçekli arazi kulla-
nım değişikliği, tarımsal uygu-
lamaların yoğunlaşması, alt-
yapı projeleri, deniz kaynak-

larının yoğun kullanılması, iç 
suların kirlenmesi ve yaygın 
olarak kullanılan ormancılık 
uygulamaları, Avrupa habitat-
larında gözlenen kuş popü-
lasyonu düşüşlerinin başlıca 
nedenleri. 

Tarlakuşları, örümcekkuş-
ları ve kiraz kuşları gibi açık 
habitatların yaygın türlerinde 

devam eden nüfus düşüşleri 
ve yaşam alanlarının daralma-
sı, genel olarak doğanın bütün 
bileşenlerinin yok olması ve 
artan tarımsal kimyasal kul-
lanımının etkisini açıkça gös-
teriyor. Bazı yırtıcı kuş türleri, 
yasal koruma ve hedeflenen 
koruma faaliyetleri nedeniy-
le son zamanlarda popülas-

yonlarını geri kazanmış olsa 
da besin için açık habitatla-
ra (mera ve çalılık alanlara) 
bağımlı birçok yırtıcı kuş türü 
sayısı hâlâ azalıyor.  

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera 
Müzesi üç yeni sergiye ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Ziyaretçileri geçmişten gelece-
ğe uzanan bir kültür yolculu-
ğuna çıkaran bu sergilerden 
İstanbul’dan Bizans’a: Yeni-
den Keşfin Yolları, 1800–1955, 
İstanbul’un bir bilim dalı ola-
rak gelişmeye başlayan Bizans 
araştırmalarının şekillenme-
sindeki merkezi rolüne zengin 
bir arşiv seçkisi ve etkileyici 
canlandırmalarla ışık tutu-
yor. “İstanbul’da Bu Ne Bizan-
tinizm!”: Popüler Kültürde 
Bizans sergisi, Bizans tarihinin 
edebiyat, sinema, çizgi roman, 
moda gibi farklı sanat mecra-
larındaki temsillerini bir araya 
getiriyor ve popüler kültürün 
Bizans mirası ile etkileşimini 
detaylı bir biçimde sorguluyor. 
Independent Curators Interna-
tional [Uluslararası Bağımsız 
Küratörler] (ICI) girişiminin 

“Yarına Notlar” sergisinde ise, 
farklı ülkelerden 25 sanatçının 
Covid-19 pandemisiyle baş-
layan yeni küresel gerçekliği 
yansıtan eserleri yer alıyor. 

Pera Müzesi’nin yeni ser-
gileri İstanbul’dan Bizans’a: 
Yeniden Keşfin Yolları, 1800–
1955, “İstanbul’da Bu Ne Bizan-
tinizm!”: Popüler Kütlürde 
Bizans ve Yarına Notlar 23 
Kasım 2021- 6 Mart 2022 tarih-
leri arasında ziyaret edilebilir.

Paralimpik seviyede ilk  
başarı bronz madalya ile geldi

İyilik İçin Bir Kulaç da Sen At

Çanakkale Zaferi'nin destansı batıkları 1 mekân 
3 sergi

Her 5 kuştan 1'i yok oluyor




