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Küresel para piyasalarında 2022 yılında izle-
necek önemli riskler arasında yüksek enflas-
yon yer aldı. Ülkelerin büyüme performansla-
rında ise Covid-19'a dair yaşanan gelişmelerin 
tüketici talebine vereceği yönün belirleyici 
olması bekleniyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı (TCMB), yayımladığı Piyasa Katılımcıları 
Anketi’nde, 2022 yılı için yılsonu enflasyon 
ve dolar tahminlerini ortaya koydu.  Buna 
göre, yılsonunda dolar tahmini 16,13 olarak 
belirlenirken enflasyon tahmini ise yüzde 
29,75 oldu. Hâlihazırda oldukça yüksek seyre-
den enflasyon oranları açıklanan rakamlara 
da bakıldığında, 2022 yılının da Türkiye için 
sancılı geçebileceği sinyalini veriyor. Hazine 
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 için 
büyüme beklentilerine dair yaptığı açıkla-
malarda, ”Büyümeyle ilgili piyasadaki iştahı 
görüyorum,” dedi ve aynı süreçte büyüme için 
tek haneli bir rakam öngördüğünü söyledi. 
Hazine Bakanı’nın yaptığı ve dikkat çeken 
açıklamalar arasında ise 2023 enflasyon hede-

fi yer aldı. Nebati, “Enflasyon Haziran 2023'te 
tek hane olur” dedi.  Ekonomistler iktidarın 
Haziran 2023 için gösterdiği tek haneli enflas-
yon hedefini ise gerçekçi bulmadı.

“MB faiz artışına gitmeyecek!”
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, İstan-

bul’da ekonomist, akademisyen ve piyasa 
analistleri ile bir araya geldiği toplantıda, enf-
lasyon ana gündem oldu. Nebati, Merkez 
Bankası’nın faiz artışına gitmeyeceğini söy-
lerken bizden enflasyon üzerinde bir politika 
faizi beklemeyin mesajını verdi. Enflasyonun 
farkında olduklarını da belirten Nebati, yılın 
genelinde enflasyona dair yüzde 30’larda bir 
oran beklediğini de ifade etti. 

Yüksek enflasyon ABD için 
en büyük tehdit!
Küresel piyasalarda ise enflasyon baskı-

ları genele yayıldı. FED’in piyasaları bozma-
dan bilançoyu “olabildiğince hızlı daraltması” 
gerektiğini vurgulayan ekonomistler, bilanço-
nun daha makûl boyutlara indirilmesi gerekti-
ğini savunuyor. Bölgesel başkanlar ise faiz artı-
şının mart ayında başlaması gerektiği yönünde 
açıklamalar yapıyor. Analistler ise yüksek enf-
lasyonun bu yıl ABD ekonomisi için en büyük 
tehdit olacağını düşünüyor. Buna neden olarak 
da aralık ayında son 39 yılın en yüksek seviyesi-
ne ulaşan enflasyonu kontrol altına almak iste-
yen FED’in, iş gücü arzının azalmasını da göz 
önüne alarak yakın zamanda gideceğini açıkla-
dığı faiz artırım sinyalleri neden olarak gösteri-
liyor. FED’in olası faiz artırımları ise gelişmekte 
olana piyasalar başta olmak üzere küresel 
piyasaları derinden etkileyecek. Politika faizin-
de yapılan artırımlar, dolarda değerin artışını 
tetikleyeceği gibi büyümenin de yavaşlamasını 
beraberinde getireceği düşünülüyor. 

Küresel piyasaların derdi 'enflasyon'
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Dünyanın en büyük 
uçak gemileri
Uçak gemileri yalnızca savaş-
lara katılmak için yapılmış 
devasa gemiler değildir, aynı 
zamanda donanmaların pres-
tij ve güç sembolleridir.

'Pandi Aret' 
Kanunu çiğniyor
5684 sayılı Sigortacılık 
Kanunu mesleki hizmetin 
nasıl yapılacağını açıklıyor. 
Ancak Kanun’da yapıla-
maz denilen şey, fiilî olarak 
yıllardır yapılıyor.

Mavi Vatan'da 
dinamik gelişmeler
Enerji jeopolitiğine yönelik 
olası kazanımların, Mavi Vatan 
doktrinimize saygı temelinde 
elde edilmesi öncelikli hedef 
olarak belirlenmelidir.

'Türkiye içteki 
tasarrufla büyüyemez'
Maryland Üniversitesi Ekonomi 
Profesörü Dr. Şebnem Kalemli 
Özcan ile sıkılaşan para poli-
tikalarını ve atılması gereken 
adımları konuştuk.
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Pandemiyle beraber geçirdiğimiz 
iki yılın içinde, küresel ekonomi-
ler toparlanmaya doğru giderken 
merkez bankaları birinci hedefine 
enflasyonla mücadeleyi koydu
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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.

"İyimser 
görüşümüzü 
devam
ettiriyoruz"

01 Piyasalarda yüksek seyre-
den enflasyona dair bir diğer 
açıklama da Avrupa cephe-
sinden geldi. Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) Başkanı Chris-
tine Lagarde, ECB'nin enflas-
yonun bu yıl düşeceği görüşü-
nü devam ettirdiğini ifade etti. 
Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücret 
taleplerinin, ECB'nin enflasyo-
nun cari rekor seviyelerden geri 
geleceği beklentilerini destekle-
meye yetecek kadar ılımlı oldu-
ğunu vurguladı. ECB Başkanı 
ayrıca, Avrupa'da talebin aşırı 
yüksek olmadığını ve ABD ile 
aynı enflasyon ile karşı karşıya 
kalmanın muhtemel olmadı-
ğını da sözlerine ekledi. Merak 
edilen ise Avrupa Merkez Ban-
kası’nın enflasyona dair ataca-
ğı adımlar. ECB, varlık alımları 
sona erdikten sonra faizin de 
içinde olduğu diğer araçları 
kullanmak için hazır. Görünen 
o ki merkez bankaları için 2022 
yılı enflasyon ile mücadelede 
öncü bir yıl olacak.  Enflas-
yonla mücadelede açıklanan 
politikaların uygulanmaya 
başlamasıyla beraber, küresel 
piyasalarda daha değerli bir 
dolar ve artan faiz dönemleri 
de kaçınılmaz olacak.
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5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 
(kabul tarihi 03 Haziran 2007, Resmî 
Gazete tarihi 14.06.2007/ No: 26552) 
sigortacılıkta mesleki hizmetin nasıl 
yapılacağını ve mesleki etik çerçeve-
sinin kurallarını açıklıyor. 

İlgili Kanun Madde 17’de, ‘‘(3) 
Brokerler, brokerlik dışında baş-
ka bir ticari faaliyetle uğraşamaz, 
yürüttükleri faaliyetler kapsa-
mında komisyon, danışmanlık ve 
risk yönetim ücreti dışında hiçbir 
surette menfaat sağlayamaz’’ diye 
açıklıyor. İlgili Kanun’un beşinci 
bölümünde Aktüerler, Aracılar ve 
Sigorta Eksperleri başlığı altındaki 
Aktüerler ve Brokerler alt başlığı 
ile 21’inci Madde de ise ‘‘(3) Sigorta 
şirketlerinin, sigorta acentelerinin 
ve sigorta eksperlerinin ortakları, 
yönetim ve denetiminde bulunan 
kişiler ve bunlar adına imza atmaya 
yetkili olanlar ile meslekî faaliyette 
bulunan şirket çalışanları; brokerlik 
yapamaz, tüzel kişi brokerin yöne-
tim ve denetim kurullarında görev 
alamaz, imzaya yetkili olarak çalı-
şamaz, bunlara ortak olamaz ve 
bunlardan ücret karşılığı herhangi 
bir iş kabul edemez. Bu sınırlandır-
malar söz konusu kimselerin eş ve 
velayeti altındaki çocukları için de 
geçerlidir’’ diye belirtiliyor.

5684 sayılı Sigortacılık Kanu-
nu’nda belirtildiği üzere bir sigorta 
şirketinin ortakları ve yöneticileri 
veya üyeleri Türkiye’de sigorta bro-
kerliği yapamaz ve bir broker bro-
kerlik dışında başka bir ticari faali-
yetle uğraşamaz. Ancak Kanun’da 
yapılamaz denilen şey, fiilî olarak 
yıllardır yapılıyor. 

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin 

Yönetim Kurulu Başkanı Mıgırdiç 
Aret Taşcıyan, hâlihazırda deniz-
cilik sigorta brokerliği hizme-
ti sunan  OMNİ Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şirketi’nde broker 
olarak üst düzey yönetici koltu-
ğunda oturuyor. Türk P ve I Sigor-
ta A.Ş.’nin ortaklarından Omur 
Denizcilik A.Ş.’de de hissedar. Taş-
cıyan aynı anda hem Türk P ve I 
Sigorta A.Ş.’de sigortacı hem OMNİ 
Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şir-
keti’nde aktif broker hem de Omur 
Denizcilik A.Ş.’de hissedar olarak 
faaliyet gösteriyor. Taşcıyan ayrı-
ca Türk P ve I Sigorta A.Ş. kurul-
madan önce, OMNİ’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve ortağıydı. 

Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Taşcıyan 
Amerika’da yaşadığı dönemle-
rin haricinde yıllardır OMNİ’nin 
İstanbul Levent’te bulunan işyerini 
ofis olarak kullanıyor, postalarını 

ve e-postalarını (...@omniltd.com) 
oraya kabûl ediyor. Mesai saat-
lerini ve iş toplantılarını yıllardır 
Omni’de gerçekleştiriyor.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Taşcıyan’ın Türk P 
ve I Sigorta’nın, İstanbul’un Koşu-
yolu semtinde yerleşik ilk yöne-
tim binasında ilgili Kanun’da ve 
Yönetmeliklerde kuralları açık ve 
net belirtildiği şekilde bir “yönetici 
odası” olmadığı da biliniyor.

Ayrıca, MarineDeal News’ün 
araştırmalarına göre Türk P ve I 
Sigorta A.Ş. (TPI/Türk P&I) kuru-
lurken Aret Taşcıyan’ın Türkiye’de 
bir ikâmetgâhı yoktu ve ABD’de 
yaşıyordu. Türk P ve I Sigorta A.Ş. 
Ana Sözleşmesi’nde, Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi, 11 Nisan 2018, Sayı 
9556, Sayfa 1059, Sütun 1’de Türk 
P ve I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mıgırdıç Aret Taşcıyan’ın 
ikâmet adresi Şişli, 19 Mayıs Cad-

desi, Şişli Plaza olarak belirtiliyor. Bu 
adres OMNİ’nin İstanbul Levent’te 
bulunan yeni ofisine taşınmadan 
önce kullandığı ofisin adresidir.

Türk P&I Sigorta 
Türk P&I Sigorta, güvenceleri 

yeterli olmayan sigortalarla tica-
ret yapan küçük tekne ve gemiler 
için koruma-tazminat (P&I) sağ-
lamak üzere dönemin T.C. Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından (günümüzde 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı) desteklenerek kuruldu. Ortak-
lık yapısında; Türkiye Sigorta A.Ş., 
Omur Denizcilik A.Ş., Metropole 
Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti., Vit-
san Denizcilik A.Ş. yer alıyor.

Şirketin 10 kişiden oluşan yöne-
tim kuruluna bir üyeyi Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı seçiyor. 

Türk P&I Sigorta 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunu’na göre hayat 
dışı sigorta branşlarında faaliyet 
göstermek üzere 31.12.2013 tarihin-
de Ticaret Sicili’ne tescil edildi. Şir-
ket, Sigorta Şirketleri ve Reasürans 
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik uya-
rınca, T.C. Hazine ve Maliye Bakan-
lığı tarafından 18.02.2014 tarihinde 
Su Araçları Sorumluluk Branşında 
ruhsatlandırıldı. T.C. Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı’na bağlı olan Türk P&I 
Sigorta mesleki olarak; Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Birli-
ği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’na 
bağlı faaliyet göstermekte.

Türk P&I Sigorta, P&I sigorta 
alanında Türkiye’de kurulan ilk ve 
tek şirket.

Sektörün 'Aret Abisi' Sigorta Kanunu'nu çiğniyor

Aret Taşcıyan
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MSC ile Çin’in en yoğun liman 
işletmecisi SIPG arasında Şan-
gay’da boş konteyner dağıtım mer-
kezi kurulmasına yönelik bir ortak 
girişim anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre ortaklar, Şan-
ghay'daki  Yangshan Limanı’nda 
bir Kuzeydoğu Asya boş konteyner 
dağıtım merkezi  geliştirecek ve 
Şanghay Lingang yeni bölgesinin 

üst düzey gelişimini destekleye-
rek, Şanghay'ın küresel bir nakli-
ye merkezi limanı olarak hizmet 
kabiliyetini artıracak.

Şangay Limanı, kurulan boş 
konteyner dağıtım merkeziyle bir-
likte kaynak tahsisini sürekli geliş-
tirecek ve boş konteyner elleçleme 
süreçlerini optimize edecek.

Boş konteyner dağıtım merkezi 

için konteyner sahası inşaatı teş-
vik edilecek ve merkez için gerekli 
yönetim mekanizması mükem-
melleştirilecek.

MSC ayrıca stratejik ortaklığın 
bir parçası olarak, liman işletme-
ciliği ve boş konteyner dağıtımının 
yanı sıra yeşil lojistik hizmetleri 
için Şanghay Limanı’nda daha faz-
la iş geliştirme arayışında olacak.

 HABER 03 

MSC ve SIPG arasında konteyner anlaşması

Nitelikli iş 
gücü ihtiyacı 
lise eğitimiyle 
temin edilecek 
Son yıllarda mesleki eğitim ala-
nında eğitim oranlarının düşük 
oluşu sanayicinin ve üretici-
nin nitelikli eleman arayışında 
sorunlar yaşamasına sebep oldu. 
Mesleki eğitimin artması için 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı arasında 
‘‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirli-
ği Protokolü’’ imzalandı. Protokol, 
yurt çapında organize sanayi böl-
gelerinde uygulanmaya başlandı. 
Bu sayede öğrenciler lise eğitim-
lerine devam ederken, iş kolunda 
çalışarak deneyim kazanabilecek. 

Mesleki ve Teknik Eğitim İş 
Birliği Protokolü projesinin katı-
lımcısı olan Kocaeli Gebze V (Kim-
ya) İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si (GEBKİM)’nde Mesleki Eğitim 
Merkezi İrtibat Bürosu 10 Ocak 
2022’de düzenlenen törenle açıldı. 
Yurt çapında açılacak Mesleki Eği-
tim Merkezleri ile okul ve OSB’ler 
eşleştirilerek organize sanayi böl-
gelerinin içerisinde Mesleki Eğitim 
Merkezi İrtibat Bürosu kurulacak. 
Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci-
leri haftada dört gün seçtiği işlet-
mede deneyim kazanırken, haf-
tada bir gün okulda ders alacak. 
Öğrenciler üçüncü sınıfta Kalfalık 
Belgesi, dördüncü sınıfta da Usta-
lık Belgesi alarak mezun olacaklar. 
Böylece mesleki alanda yeterlilik 
kazanmış çalışan sayısı artacak, 
daha fazla istihdam oluşturula-
rak üreticinin iş gücü sorununa 
çözüm getirilecek. 

Proje hakkında konuşan GEB-
KİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
V. İbrahim Aracı, Türkiye’de mesle-
ki eğitimin yıllar içerisinde gelişim 
gösterdiğini yine de yeterli sevi-
yeye ulaşmadığını vurgulayarak, 

“Türkiye’nin de üye olduğu Ekono-
mik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ortalamasına göre mesleki 
eğitimin, eğitim sistemi içerisinde 
oranı yüzde 50’nin üzerinde yer 
alıyor. Türkiye’de ise mesleki eğitim 
alan öğrencilerin oranı yüzde 46’da 
kalıyor. Üretimin kollarının sağlıklı 
bir biçimde gelişebilmesi, daha faz-
la istihdam sağlanması ve güçlü 
bir kalkınmanın anahtarı mesleki 
eğitimden geçiyor. Yurt çapında 
mesleki eğitimin yaygınlaştırılması 
ülkemizin iş gücüne önemli katkı-
da bulunacaktır,” dedi.  
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En büyük sorunu görmezden gele-
rek nereye kadar susacağız?

İngiliz emperyalizmi Türk’ün 
istiklâl mücadelesi ile hezime-
te uğradıktan sonra, uysallaştı ve 
sömürge hesaplarından vazgeçti ve 
dahi Büyük Atatürk’ün tam bağım-
sız Türkiye hedefini yürekten istedi/
istiyor diyebilir miyiz?

Sizce İngiltere Lozan’dan mutlu 
oldu mu?

Ankara Hükûmeti’ni ve deva-
mında Türk’ün Zaferi ile kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yani ülke-
mizin, geleceğini inşa etmede gös-
terdiği azmi ve çabayı destekledi mi, 
sahi senin bugün bile egemen bir 
devlet/ulus olmanı istiyor ve des-
tekliyor mu?  

Tek kahramanım Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları önder-
liğinde, Yüce Türk Milleti önce yur-
dumuza çullanan düşmanı defet-
ti. Ardından 10 yıl kadar kısa bir 
sürede Türk Devrim ve İnkılâplarını 
hayata geçirdi. 

Büyük Atatürk’ün rotası, gerçek 
ülküsü daima ileri yönlüydü.

Batılılar O’nun döneminde geliş-
memize engel olamıyorlardı ve bizi 
kıskanıyorlardı çünkü Yüce Türk 
Milletinin lideri asil Atatürk’ten 
ödleri kopuyordu.

Ordu Milletiz biz. Türk ordusu-
nun o yiğit subayları, komutanları 
Şeriata dayalı hukuk sistemini yıkıp 
her birimizi tek tek önemseyen, 
eşit birer birey olarak kabûl eden 
Yurttaşlık Yasası’nı kimsesizlerin 
kimsesi cumhuriyetin ilanı ve deva-
mında 10 yıl gibi kısa bir sürede ger-
çekleşen Devrim ve İnkılâplarıyla 
bize eşsiz bir yaşam hediye etti. 
Şehirli ile taşralı; patronla, işçi; 
kadın ile erkek arasındaki esasen 
şimdi sana dayatılan ama özümüzde 
olmayan ayrılıkçı o duvarı yıkarak. 

Her alanda çağdaş ve laik, soyumu-
zun özüne yaraşır bir hukuk siste-
minin temellerini attı.

En büyük sorunları görmezden 
gelerek nereye kadar 
ilerleyeceğiz? 
Algıya kapılmayın. Lozan’ı 

beğenmeyeni sorgulayın. Biri çıkıp 
size sözde Ermeni iddialarını daya-
tıyorsa onu gerçeklerle yüzleşme-
ye davet edin. Korkmayın. Biliniz ki 
içinde menfaatlerimizin aksine ince 
bir hesap var. Eğer ki bir kişi çıkıp 
size Mustafa Kemal Atatürk’ü kötü-
lüyorsa ona inanmayın ve o kişi-
yi def edin. O kötüledikleri askeri 
deha Türk Kurtuluş Savaşı’nı onu-
ruyla kazanmış ve dünyada, bilhas-
sa İngilizlerin sömürgesi olan maz-
lum uluslara cesaret ve umut ile 
örnek olmuştur. Onlara da ilham 
vermiştir.

Türk kadınına 1930 yılında bele-
diye seçimlerine katılma, 1934 yılın-
da ise milletvekili seçme ve seçilme 
hakkı bu cesur insanlar tarafından 
verildi. Sizce bu insanlar inançsız ve 
kötü olabilir mi? Bakınız inandıkla-
rı ne ise bunu aynen tatbik ettiler. 
İcraatlarında halkı aldatmak mı var, 
yüceltmek mi? İnsanı sömürmek mi 
var, yoksa refaha erdirmek mi?

Sağlam hukuki temeller üze-
rine inşa edilen laik cumhuriyet, 
ulusumuz egemen olunca süratle 
güçlendi.

Devrimlerin bu kadar kısa süre-
de başarılı olmasının temelinde 
Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
kültürünün gerçek yönetim sis-
temiyle buluşması yatar. Türk’ün 
özündeki uygarlık ve yüreğindeki 
cesaret olmasa, bu ilerici devrimler 
tüm dış mihrakların maşası iç mih-
rakların yoğun saldırısı altında kısa 
sürede bu kadar başarılı olamazdı. 

En büyük sorunu çözmeden, 
ciddi bir ilerlemeden 
bahsedilebilir mi?
O dönem bu başarımızı 

Atatürk’ün sağlığında gölgeleye-
memişlerdir. Ancak her dönem 
içimizdeki ayrılıkçıları şartlayarak, 
kandırarak bize karşı kışkırtmış ve 
örgütlemişlerdir. Kemalist düşün-
cenin neslimize yayılmasını daima 
türlü entrikalarla, hileli-akçe-
li işlerle engellemişlerdir. “Fare 
gibi uykuda üfleye üfleye” özümü-
zü kemirmişlerdir. Sistemli olarak 
bunun üzerinde yıllarca çalıştılar. 
Atatürk’ün fikrîi pınarından uzak-
laşan nesiller, maalesef sorgula-
mayı ve araştırmayı terk ederek 
kendi tarihini bilmediğini, gerçekler 
onlara yeterince açık öğretilmediği 
için tuzaklara düşerek zihinlerinin 
zehirlenmesine bilerek veya bilme-
yerek müsaade etmişlerdir.

Güzel kardeşim mesele ne inan-
cındır ne de dinin. Sen tam bağım-
sız olursan, kime, neye inanacağı-
na, kimi seçeceğine özgür iradenle 
karar verecek donanımda olursun. 
İşte bu istenmiyor!

Çanakkale Savaşları’nda ve nice-
lerinde atalarımızın döktüğü kan 
tam da senin özgürce düşünebil-
men, inanabilmen, uygarca kendi-
ne, ülkene ve insanlığa faydalı ola-
bilmen içindi. Ancak emperyallerin 
uşağı kötücül zihinler, senin özgür 
bir birey olmamanı, kendi gerçe-
ğine yabancı olmanı istediler, isti-
yorlar. Hezimete uğrayanlar o gün 
bugün kendi ellerini hain planlarına 
süremediler. Hep senin öz yurdun-
da maşalarını yetiştirip, onları seni 
yumuşak karnından vuracak şekil-
de eğitip donattılar. Truva atının 
ihtişamına kanıp düşülen aymazlığı 
bilirsin. Bu kinlerinden vazgeçme-
yenlerin hedeflerine ulaşması için 

onlarla delalet içinde olanlar da 
sana armağanlar verip üstüne aziz 
Atatürk’ü kötülediler. Atatürk’ün 
“din düşmanı”, “insan düşmanı” 
olduğunu söylediler. Sen Türk evla-
dısın. İnanma! 

İnan!
Atatürk tüm kutsal değerlerimizi 

baş tacı yaptı ve Türk’ün binler-
ce yıllık onuru için canı pahasına 
savaştı ve muasır kudretimizi hiç 
yere düşürmedi. Gerçek olan bu, 
araştır, oku eninde sonunda kalbin 
iyiyse içindeki o kadim tohum yeşe-
recek ve gönül gözünü aydınlığa 
çevirip senin olan aklını, ait olduğu 
yere yani akıl gözüne geri getirecek. 
Buna yürekten inan.

Aslında bir okusan o güzel insa-
nın yaşamını, bir anlasan nasıl 
yüksek bir imana sahip olduğunu, 
Yaradan’ın, insana dair tüm erdem-
leri O asil karakterde yine insanlık 
emrine nasıl özenle sunduğunu inan 
ki anlardın. Sadece bize değildi iyiliği, 
varlığı, büyük eseri ile kendi döne-
minde “vahşi Batılılarca” kanı emi-
len; Hindistan’a, Cezayir’e, Mısır’a ve 
nice uluslara özgürlük aşıladı. 

O’nun son yıllarında, kanımızı 
emmek için rekabet içinde sürdü-
rülen bu koşuya (II. Dünya Savaşı 
sonrası) müttefik bildiklerinle bir-
likte ABD de katıldı. Ve tabii sözde 
medeni maşaları…

Bu sebeple sana kim Atatürk’ü 
kötülüyorsa o kişiyle mülaha-
zat haneni açık bırak. Sabırla izle, 
göreceksin; senin özgür iraden, öz 
bilgin, gerçek tarihin, yurt ve mil-
let sevgin karşısında o kişi eninde 
sonunda çözülecek ve dayanamayıp 
belki sert belki yumuşak saldırıya 
geçecek. Aslında o yüzüne gülen 
insanın, o sözde sevimli dost canlısı 
nesnenin senin aslına senin olana 

nasıl göz diktiğini, seni kendi nes-
line düşman etmek için sinsi sinsi 
planlar yaptığını idrak ile ikrar ede-
ceksin.

Mustafa Kemal Atatürk liderli-
ğinde ninen-deden sana senin olan 
vatanı düşmanı defedip emanet etti. 
Emanetlerine ve onların aziz hatı-
ralarına sahip çık. Asil bir milletin 
evladı olduğunu unutma.

Gurur duy
Atatürk sana ve bize yalan söy-

lemedi, milletimizi kandırmadı, bizi 
hiç aldatmadı ve aldatılmadı.

Sen de öyle ol. Kendinle övün, 
şerefini kimseye emanet etme, 
insanın için dürüstçe çalış ve ken-
dine güven. 

Tek kahramanım Atatürk’ün 
vefatı ile siyasal İslam taraftarları 
hortlayıp yeni türleri yaratıldı.

Binlerce yılda ilmek ilmek doku-
yup, kan dökerek elde ettiğimiz 
kazanımlarımızı siyasal İslam’ın 
emeline tek celsede terk mi ede-
ceğiz? Bir kişi öyle istiyor diye ege-
men olduğumuz haklarımızdan, 
özgürlüğümüzden vaz mı geçece-
ğiz? Neslimize yurttaşlık bilincini, 
din kültürümüzü, güzel ahlâkımı-
zı; kendine hayrı olmayan, minicik 
bedenlere göz diken, kötü ötesilere 
adeta göz yuman meczuplarla mı 
öğreteceğiz?

Yaradan’ın bir kuluna, köle ve 
kul olmak gerçekten toplumumu-
zun bireyleri tarafından bu yüzyılda 
isteniyor mu? Bunu en küçüğün-
den en büyüğüne herkese direkt bu 
açıklıkta soralım: Özgür iradenle bir 
insanın kulu ve kölesi olmak ister 
misin? 

Yaradan ‘Oku’ ve ‘Aklet’ der…
Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün 

bizler için savunduğu hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız sende olduğunu vur-
guladığı “Aklın iktidarı”, doğmuş ve 
doğacak Türk ulusunun yurtsever her 
bir ferdine armağan ettiği ve bunu 
tesis etmek için ömrünü verdiği en 
büyük devrimidir.

Büyük Atatürk Türk gençlerine 
dedi ki iktidar senin aklın, egemen 
sensin, aklın ve bedeninle hiçbir 
insanın ne kulusun ne de kölesi.

04 BAKIŞ

Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Aklın iktidarı

CIWS yıl içinde Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek
Türk Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın ihtiyaçları için geliş-
tirilen yerli Yakın Hava Savun-
ma Sistemi Projesi ‘‘MKE 20 
mm Yakın Hava Savunma Sis-
temi (CIWS)’’ ile gemilerin baş-
ta güdümlü mermiler olmak 
üzere havadan karaya füzeler, 
seyir füzeleri, insansız hava 
araçları, uçaklar ve helikopter-
lere karşı hava savunmasının 
en etkili şekilde karşılanması 
amaçlanıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri 
envanterindeki fırkateynler, 
tanker ve çıkarma gemilerin-

de hâlihazırda Phalanx CIWS 
(ABD) ve Sea Zenith CIWS 
(İsviçre) yakın hava savunma 

sistemleri kullanılıyor. Mev-
cut sistemlerde, üretici ülke-
lerden kaynaklı sebeplerle 

modernizasyon ve teslimat 
süreçlerinde gecikmeler yaşa-
nabiliyor.

Milli imkânlarla geliştirilen 
sistemle, yurtdışına bağım-
lılığın ortadan kaldırılma-
sı amaçlanıyor. Yakın Hava 
Savunma Sistemi'nin tasarım 
çalışmaları tamamlandı ve 
teknoloji gösterim prototi-
pi üretildi. Sistemin birlik ve 
tesislerin korunmasına yöne-
lik kara versiyonu da geliş-
tiriliyor. Projenin yıl içinde 
tamamlanması ve Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı'na teslim 

edilmesi hedefleniyor.
Sistemde, Makine ve Kimya 

Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafın-
dan geliştirilen yüksek atım 
hızına sahip 20x102 mm 6 
namlulu döner silah ve 1,500 
adet kapasiteli mühimmat 
besleme birimi yer alıyor.

Yakın Hava Savunma Siste-
mi en az 5 kilometre gündüz/
gece görüş kabiliyeti ve lazer 
mesafe ölçme imkânı sağla-
yacak.

Proje kapsamında sistemin 
Savaş Yönetim Sistemi'ne 
entegrasyonu sağlanacak.
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06 JEOPOLİTİK

Çok boyutlu gelişme-
lerin küresel jeopo-
litiğe doğrudan etki 

ettiği mevcut konjonktürde, 
gelişmeler baş döndürücü bir 
hızla akıyor. Uluslararası iliş-
kilerin takip edilmesinin hayli 
güç olduğu günler yaşıyoruz. 
Asya-Pasifik Bölgesi’nde yapı-
lan bir hamlenin (örnek, Tay-
van-Kazakistan) arka planını 
anlamaya çalışırken yerküre-
nin bir başka bölgesinde (örnek, 
Ukrayna) yeni bir kriz yaşa-
nıyor. Aslında münferit gibi 
görünen bu hadiseler birbiriyle 
yakından ilintili. 

Çok kutuplu yapıya evrilen 
yerkürede aktörler özgül ağır-
lıklarını teminen hamle ve kar-
şı hamleleri peşi sıra yapıyorlar. 
Jeopolitik bulmacanın düğüm-
lendiği nokta ise yerkürenin 
ilerleyen dönemde kaç kutuplu 
yapıya evrileceği. Soğuk Savaş 
döneminde olduğu gibi iki 
kutuplu bir yapı mı, yoksa üç 
kutuplu bir yapı mı (ABD-ÇHC-

RF) oluşacak? Hatırlatalım, 
diğer yazımızda bu konuya pro-
jeksiyon tutmaya çalışacağız.

Bu yazımızda ise bölge-
sel dinamiklere odaklanacak, 
özellikle Mavi Vatan'a yönelik 
gelişmeleri irdeleyeceğiz. Zira 
2022'nin ilk ayında, yılın geri 
kalan kısmına taşabilecek ve 
bölgesel jeopolitiği etkileyebile-
cek gelişmeler yaşanmaya baş-
ladı. Demir alalım...

Yunanistan'ın süre gelen 
popülist söylemleri
Yeni yıla Suudi Arabistan 

Dışişleri Bakanı Faysal bin Fer-
han Al Suud'un Yunanistan'a 
yaptığı ziyaret ile başladık. Ati-
na'da gerçekleşen basın top-
lantısında konuşan Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Dendias, Tür-
kiye'nin Ege Denizi'ndeki gayri 
askeri statüdeki adaların silah-
landırılmasına yönelik açıkla-
malarına tepki göstererek, Tür-
kiye'nin bölgede saldırgan bir 
politika izlediğini öne sürdü. 

Yunanistan'ın ülkemize yönelik 
mesnetsiz, hasmane ve bildik 
üslubunu yansıtan açıklamada 
Dendias, "Türkiye iyi niyetini 
göstermek istiyorsa Libya ile 
yapılan deniz yetki alanlarının 
belirlenmesine yönelik anlaş-
mayı iptal etmelidir" ifadesini 
kullandı ve ağzındaki baklayı 
çıkarıverdi.

Libya ile akdedilen Anlaş-
ma’nın bölge jeopolitiğinde bir 
kırılmayı tetikleyerek, paradig-
ma değişikliğine neden oldu-
ğunu bu köşede sıklıkla ifade 
ettik. Ülkemiz için bu Anlaşma 
oldukça önemli bir kazanım. 
Yunanistan bakımından ise 
Doğu Akdeniz'e yönelik iddiala-
rın iflası anlamına geliyor. Altını 
çizerek bir kez daha belirtelim, 
Yunanistan bir Doğu Akdeniz 
ülkesi değil, esasen bölge dışı bir 
aktör. Bu nedenle Yunanistan 
her ortamda Türkiye ile Libya 
arasında imzalanan Anlaşma’yı 
diline pelesenk ediyor. 

Dendias'ın kışkırtıcı söylem-

leri ve popülist iddiaları yara-
tılmak istenen algının doğal bir 
sonucu, lâkin reel politikten 
kopuk ve rasyonel değil. Diğer 
taraftan açıklamanın Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı’nın 
ziyareti esnasında yapılması, 
Yunanistan’ın üçüncü taraflar-
dan medet umma ve Türkiye 
karşıtı ittifaklar yaratma stra-
tejisine örnek oluşturuyor.

Bir siyasi projenin iflası
Ocak ayının ikinci haftasın-

da East-Med projesi bağlamın-
da ABD cenahında yaşanan 
gelişmeler, Yunanistan'da dep-
rem etkisi yarattı. Bilindiği üze-
re İsrail, GKRY ve Yunanistan 
arasında Ocak 2020'de imza-
lanan East-Med projesi, bölge 
ülkelerinin deniz yetki alan-
larını dikkate almadan Doğu 
Akdeniz gazının Avrupa'ya 
taşınmasını hedefliyor ve Tür-
kiye'nin haklı tepkisini çekiyor-
du. Yunan basınında yer alan 
haberlerde, ABD tarafından ile-

tilen bir gayriresmî mektupla 
(non paper) East-Med projesi-
nin mâli açıdan uygulanabi-
lirliği konusunda çekincelerin 
iletildiği belirtildi. Gelinen aşa-
mada İtalya'dan sonra ABD'nin 
de rasyonel olmayan bu siyasi 
projeden çekildiği anlaşıldı.

ABD'nin, "Türkiye'yi rahat-
sız etmemek için söz konusu 
projeyi istemediği" temasını 
işleyen ve "Washington'ın görü-
şünü açıkça belirtmesinin pro-
jenin uygulanmasını imkân-
sız hâle getirdiğini" kapsayan 
Yunan basınının hayâl kırıklığı 
ve tepkisi dikkat çekti. Daha-
sı Yunan Kathimerini gazete-
si, ABD'nin East-Med projesine 
yönelik olumsuz görüşlerini 
Yunanistan'ın yanı sıra GKRY 
ve İsrail'e de bildirdiğini yazdı. 
Açıkçası bu durum başından 
itibaren Türkiye'yi Doğu Akde-
niz'de sıkıştırmak için bir kaldı-
raç olarak kullanılan ve siyasi 
bir proje olan East-Med'in iflası 
anlamına geliyor.

NELER OLUYOR?
Mavi Vatan'da dinamik gelişmeler…

MDN 
İSTANBUL
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İsrail'e yeşil ışık mı? 
ABD'nin East-Med projesi-

ni akamete uğratması sonrası 
Türkiye'nin tutumuna Cum-
hurbaşkanı açıklık getirdi.   "Bu 
proje esasında olacak bir iş 
değil. Bunun bütün analizleri-
ni yaptılar, baktılar ki bu işin 
pozitif olabilecek bir yanı yok. 
Amerika bütün adımını zaten 
kapital üzerinde yürüten bir 
ülke. Bunun maliyet analizle-
ri tutmadığı için de desteğini 
çekti. Bu iş, Türkiye'siz olmaz. 
Eğer buradan Avrupa'ya gaz 
gidecekse bu ancak Türkiye 
üzerinden olur" açıklamasını 
yapan Cumhurbaşkanı, İsrail'e 
yeşil ışık yaktı ve  şartların 
oturup konuşulabileceğini vur-
guladı. Son dönemde İsrail ile 
yakınlaşma politikası ile uyum-
lu görünen bu hamle ilerleyen 
günlerde bazı sürpriz gelişme-
leri beraberinde getirebilir. 

Yunanistan'dan yeni bir 
jeopolitik tuzak
Yunanistan'ın eski Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Hristos Roza-
kis'in ocak ayı ortasında yap-
tığı açıklama nedense ulusal 
basınımızda fazla yer bulma-
dı. Türkiye'nin savaş nedeni 
(casus belli) saydığı ve Yunanis-
tan'ın Ege'de kara sularını 12 
mile çıkarma talebinden geri 
adım attığını öne süren Roza-
kis,  buna mukabil 10 mil for-
mülünü kabûl edebileceklerini 
ifade etti.

Yunanistan'ın Türkiye ile 
diyaloğu canlandırmak için 
elinden geleni yaptığını vurgu-
layan Rozakis, 10 mil teklifinin 
Türkiye ile sürdürülen istikşafi 
görüşmelerde gündeme geldi-
ğini kaydetti. Rozakis'in açık-
laması doğru mudur bilemeyiz. 
Lâkin Yunanistan'ın karasuları-
nı 6 milin üzerine 1 mm artır-
ması dahi 1995 yılında TBMM 

tarafından alınan “casus belli” 
kararının uygulanmasına daya-
nak teşkil eder. Şark kurnazlığı 
ile 12 mil iddiasından geri adım 
attığını ve müzakereye açık 
tutum sergilediğini göstermeye 
çalışan Yunanistan'ın kamuoyu 
oluşturmaya çalıştığını görü-
yoruz. Kendince dünyada eşi 
benzeri olmayan 10 millik FIR 
iddiasına da meşruiyet kazan-
dırmak isteyen Yunanistan'ın 
oportünist ve mesnetsiz iddi-
alarına karşı dikkatli hareket 
edilmesini öneriyoruz. 

Yunanistan Başbakanı 
Miçotakis: Kısıtlayıcı 
önlem paketi hazırladık
Dinamik işleyen süreç bağ-

lamında ocak ayının ortasında 
Yunanistan Başbakanı Miçota-
kis, Türkiye'nin GKRY ve Yuna-
nistan'a karşı saldırgan bir 
tutuma geçmesi durumunda 
alacakları önlemlerle ilgili bir 
önlem paketi oluşturdukları-
nı açıkladı. Türkiye'nin Yuna-
nistan'a yönelik politikasında 
köklü bir değişiklik olmadığı-
nın bilincinde olduklarını vur-
gulayan Miçotakis, iki aşamalı 
yaklaşımı benimsediklerini, bir 
yandan dost eli uzatıp bir yan-
dan da Yunanistan ve GKRY'ye 
karşı yeniden saldırgan bir 
tutum benimsenmesi duru-
munda kullanılabilecek bir dizi 
kısıtlayıcı önlem hazırladıkları-
nı ifade etti.

Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın 
enerji arzının anahtarı olduğu-
nu iddia eden Miçotakis, kuşku-
suz ABD'nin East-Med'e yönelik 
aldığı olumsuz karara cevap 
vermeye ve yaşanan hayâl 
kırıklığını örtmeye çabalıyor. Bu 
oldukça anlaşılabilir bir durum. 
Ancak, Miçotakis'in Doğu Akde-
niz'in alternatif enerji kaynak-
larının araştırılması açısından 
çok daha önemli hâle geldiğini 

kaydetmesi ve Mısır'a Afrika 
ile elektrik bağlantılarını teş-
vik ettiklerinin altını çizmesi 
dikkat çekici. Esasen burada 
ABD'ye verilen örtülü bir yanıt 
görüyoruz. Neden mi?

Yeni tehlike; Euro-Asya, 
Euro-Afrika elektrik 
hatları
Bakınız, East-Med'e karşı 

çıkan ABD, Doğu Akdeniz'de 
yenilenebilir enerji kaynakla-
rı ve elektrik temelli projelere 
öncelik veriyor. Doğu Akde-
niz ülkelerini Avrupa'ya bağ-
layacak ve bölge ülkelerinin 
yenilenebilir enerji kaynak-
larından üretilen elektriğin 
gelecekte üretimine imkân 
tanıyacak projeleri önceleyen 
ABD, Mısır'dan GKRY ve Yuna-
nistan'a planlanan Euro-Afrika 
bağlantısı ile İsrail, GKRY ve 
Avrupa'nın elektrik şebekele-
rini birbirine bağlayacak Euro-
Asia bağlantısını destekliyor.

Siyasi bir proje olan East-
Med'in kadük kalması elbette 
önemli. Lâkin meseleye deniz 
hukuku optiğinden baktığı-
mızda, ABD'nin de desteklediği 
enterkonekte elektrik bağlantı 
hatlarının da Türkiye'nin Doğu 
Akdeniz münhasır ekonomik 
bölgesinden (MEB) geçebilece-
ğini, bu durumun tıpkı akame-
te uğrayan East-Med projesi 
gibi Mavi Vatanımızın hüküm-
ranlık haklarına halel getirebi-
leceğini hatırlatalım. 

Uyaralım, elektrik ya da 
boru hattı, iznimiz olmadan 
hiçbir proje MEB'imizden izin-
siz geçemez. İlerleyen dönem-
de elektrik kablosu döşeme 
gayretlerine karşı da dikkat-
li olunması gerektiğini, olası 
emrivaki ve teşebbüslere ülke-
miz tarafından diplomatik 
ve/veya askeri tedbirlerle ve 
kararlılıkla müdahale edilme-

sinin zorunlu olacağını not 
edelim.

GKRY'den provokatif hamle
Ocak ayını ısıtan bir diğer 

provokatif gelişme GKRY'den 
geldi. PKK/PYD'nin Rum kesi-
minde temsilcilik açtığına iliş-
kin basında yer alan haberler 
tansiyonu yükseltti. 12 Ocak 
tarihinde GKRY İçişleri Bakan-
lığı'na temsilcilik açılması için 
yapılan başvurunun, 24 saat 
içinde onaylandığı ortaya çık-
tı. GKRY'nin bir terör örgütü-
ne alenen destek vermesi hiç 
şüphesiz kabûl edilebilecek 
bir durum değil. Uluslararası 
hukuka açıkça aykırı bu duru-
ma devlet aklının gereken tep-
kiyi vermesi zorunludur. 

Unutmayalım, Yunanistan-
GKRY ikilisinin Ege ve Doğu 
Akdeniz'e yönelik uluslarara-
sı hukuka aykırı mesnetsiz ve 
maksimalist iddialarını kabul-
lenmemiz söz konusu ola-
maz. Bölgede gerginliği artırıcı 
eylemlerde bulunan bu ikili, 
sözde sunî ittifaklar oluştur-
maya çalışarak ülkemizi tehdit 
etmeye devam ediyorlar. Popü-
list saiklerle kışkırtıcı eylem ve 
söylemlerde bulunan bu ikili-
nin taleplerini müzakere dahi 
etmenin izahtan vareste oldu-
ğunu hatırlatmak isteriz.

Mavi Vatan'a saygı kırmızı 
çizgimiz olmalıdır
Doğu Akdeniz hidrokarbon 

kaynaklarının dünya pazarla-
rına Türkiye üzerinden akta-
rılması kuşkusuz en verimli ve 
maliyet etkin yoldur. İsrail ile 
siyasi marjda yaşanabilecek 
olası bir normalleşme bu opsi-
yonun önünü açabilir. Daha-
sı Yunanistan-GKRY ikilisinin 
Doğu Akdeniz'e yönelik strate-
jilerini kadük bırakabilir. Tür-
kiye’nin "enerji merkezi" olma 

stratejisi ile uyumlu bu yak-
laşım ülkemizi "enerji politi-
kası kuran ve uygulayan ülke" 
konumuna evirebilir.

Burada dikkat edilmesi gere-
ken husus ülkemizin deniz 
yetki alanlarından taviz ver-
memesidir. Enerji jeopolitiği-
ne yönelik olası kazanımla-
rın, Mavi Vatan doktrinimize 
saygı temelinde elde edilmesi 
öncelikli hedef olarak belirlen-
melidir. Ayrıca, ABD'nin East-
Med projesinden çekilmesinin 
arka planı iyi okunmalıdır. Söz 
konusu makas değişikliğinin 
büyüsüne koşulsuz kapılmanın 
ve amok koşucusu gibi davran-
manın ülkemize yarardan çok 
zarar getireceğinin farkında 
olmalıyız.

Küresel aktörlerle 
ilişkilerde 
duygusallığa yer yoktur
Karadeniz'de Bulgaristan'ın 

iki adet denizaltı alma gayre-
tini1 ve Yunanistan semaların-
da uçmaya başlayan altı adet 
Fransız Raffale uçağının yara-
tacağı olumsuzluğu incelediği-
miz bugünlerde, ABD'nin Yuna-
nistan'a F-35 satmasına ilişkin 
gayretlerin ivmelendiğini hatır-
latalım2. Yunan F-35'lerinin 
Rusya'yı caydırmaya yardımcı 
olabileceğini ve Orta Doğu'da-
ki operasyonlara katkıda bulu-
nabileceğini belirten görüşle-
rin, esasen küresel aktörlerle 
olan ilişkilerde duygusallığa yer 
olmadığını ispat ettiğini hatır-
latalım.

1The Navy Recognition "Bulgaria 
wants to buy two submarines for its fleet" 
(http://navyrecognition.com/index.php/
naval-news/naval-news-archive/2022/
january/11294-bulgaria-wants-to-buy-
two-submarines-for-its-fleet.html))

2 The National Interest "A Greek F-35 
Force Would Be a Game Changer For 
NATO (https://nationalinterest.org/blog/
buzz/greek-f-35-force-would-be-game-
changer-nato-199599)".
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Hem dünyada değişen tüke-
tim alışkanlıkları hem IMO 
regülasyonları hem de küresel 
enerji krizi sonrası gemi inşa 
sanayinde bir takım değişik-

likler yaşanıyor. Küresel iklim 
değişikliği sonucunda bazı 
tarım ürünlerinin farklı coğ-
rafyalarda yetişmesi nakliye 
hatlarında değişime neden 

olmuştu, peki bu durum gemi-
lerde ne tür değişikliklere 
neden olacak?  IMO’nun ener-
ji verimliliği indeksi sonrası 
gemi tasarım ve üretiminde 

neler değişecek?
Her gün biraz daha farklıla-

şan teknolojik gelişmeler ter-
sanelerde ne tür değişikliklere 
imkân sağlıyor? Yakın tarihte 

yeni inşa sanayini neler bekli-
yor? Gibi birçok sorunun ceva-
bını MarineDeal News okurları 
için alanında uzman isimler 
değerlendirdi.

2020 yılı başında tüm dünya-
yı etkisi altına alan pandemi, 
ilk aylarında yaşanan seya-
hat kısıtlamaları, karantina 
ve kapanmalar ile üretimde 
kapasite kullanımında düşüşe 
yol açmıştır. Beraberinde ulus-
lararası ticarette hem talebin 
geçici olarak azalması hem 
de tedarik zincirindeki bozul-
ma sonucu mal ve hammad-
de arzının düzensizleşmesi 
ile uluslararası ticarette kısa 
süreli bir belirsizlik oluşmuş 
ve bu durum deniz taşımacılı-
ğında hissedilmiştir.

Geride bıraktığımız 2021 yılı 
ikinci yarısında ise önceden 
ertelenen talebin birdenbire 
canlanması navlunları ve gemi 
fiyatlarını önceki senenin çok 
üzerine taşımıştır. Uluslarara-
sı piyasalarda petrol ve özel-
likle doğalgaz fiyatları canla-
nan talebin de etkisi ile tarihi 
yüksek düzeylere ulaşmıştır.

Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO), 2020 yılında 
deniz ticaretinde her sene 
daha düşük karbon salınımı 
amacını ve nihai olarak 2050 
yılında salınımını yüzde 50 
azaltma hedefini aldığı önlem-
ler ile uygulamaya koymuştur.

İlan edilen oldukça iddia-
lı hedeflere, deniz ticaretinin 
tüm paydaşlarında önemli 
yapısal, teknik ve yönetimsel 
değişimler ile erişilebilecektir. 

Düşük emisyon ile yakıt 
tasarrufu sağlayan “eco-design” 
ticari gemiler geçtiğimiz on yıl 
içerisinde inşa edilmeye baş-
lanmıştır. Kuzey Avrupa/Baltık 
ülkelerindeki Çevre Koruma 
Bölgesi Mevzuatı gereği yeni 
inşa edilen gemilerde önce-
likle LNG yakıtı uygulaması 
başlamıştır. Kısa mesafe ve 
liman içi seyir yapan yeni inşa 
römorkör, feribot ve küçük 
yolcu gemilerinde gaz yakıt ile 
birlikte olarak elektrik batar-
yasından güç alan veya yalın 

batarya beslemeli sevk sis-
temleri kurulmaya başlamıştır. 
Her iki alternatif,  yakıt sevk 
sistemi için kesintisiz altya-
pısı ile bir bütünün ayrılmaz 
parçasıdır.

Bu gelişmelerin ilk sonucu 
olarak LNG ikmâl tankerleri 
inşa edilmeye başlanmış ve 
Bureau Veritas klasında inşa 
edilen birkaç gemi hizmete 
girmiştir. LNG ikmâl gemileri-
nin sayısının gelen talebe bağlı 
olarak artması beklenmekte-
dir.

Rüzgâr gücü, gemi sevkinde 
ana sisteme yardımcı olarak 
katılabilecek bir alternatif ola-
rak dikkat çekmektedir. Geliş-
tirilmeye devam eden diğer 
alternatif yakıtlar ise metha-
nol, amonyak ve hidrojendir. 
Öncelikle makina üreticisi fir-
maların bu yakıtlara uygun 
araştırma ve tasarım geliştir-
me süreçlerinin tamamlan-
ması gerekir. Ortaya çıkacak 

ticari ürünün kullanımı için 
personel eğitimi ve servis 
süreçlerinin pratiken yürürlü-
ğe girmesi beklenmektedir.

Methanol ve amonyak 
için tedarik zinciri kurulma-
sı ile denizde ikmâl hizmeti 
verilmesi pratik olarak dene-
me aşamasındadır. Hidrojen 
ikmâli için araştırma ve tasa-
rım geliştirme süreçleri yakın 
geçmişte başlamıştır. 

Amonyak yakıtı, sıvı yakıt-
lara göre oldukça düşük enerji 
yoğunluğu ve zayıf tutuşma 
özelliğine karşın kazaen solun-
duğunda zehirli olması özel-
likleri dikkate alınarak motor-
larda yapılacak yapısal düzen-
lemeler ve alınacak emniyet 
tedbirleri ile birlikte kullanıla-
bilecek bir alternatiftir. 

Kural geliştirme ve risk 
değerlendirme hizmetleri-
nin ötesinde, Bureau Veritas 
merkez yönetimi, sıfır karbon 
salınımlı dünya ve sürdürüle-

bilir bir çevre hedefine erişime 
doğrudan katkıda bulunmak 
için 12 Ocak 2021 tarihinde 
Uluslarası Hidrojen Konse-
yi’ne katılmıştır.

2021 yılı nisan ayında pro-
je geliştirici Hollanda Royal 
IHC firması ilk hidrojen yakıtlı 

“Trailing Suction Hopper Dred-
ger” tarama gemisine Bureau 
Veritas tarafından prensiben 
onay (AIP) almıştır.

Yine 2021 yılı temmuz 
ayında Koreli proje geliştirici 
HHI ve KSOE firmalarının ilk 
amonyak yakıtlı VLGC tanke-
rine Bureau Veritas prensiben 
onay (AIP) vermiştir.

Gemi inşa sanayi nereye evriliyor?

'Eco-design ticari gemilerin inşasına başlanacak'
İhsan Elal / Bureau Veritas Solutions Yöneticisi: Türkiye, Mısır ve Hazar Ülkeleri
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Yakın gelecekte inşa edilecek 
gemilerin türü veya tasarımın-
da genel eğilimin gemi seyir 
hızında azalmaya yol açaca-
ğı görüşündeyim. Çünkü gemi 
seyir hızının üçüncü kuvveti 
yani hızın küpü ile o gemiyi 
sevk için gereken tahrik moto-
runun çıkış gücü arasında 
doğru orantılı bir ilişki vardır. 
Örnekle açıklarsak, gemi hızını 
yüzde 10 artırmak istediğimiz-
de tahrik motoru çıkış gücü-
nün yüzde 33,1 fazla olması 
gerekir. Benzer durum hızın 
düşürülmesi için de geçerlidir. 
Yani gemi hızını yüzde 10 düşü-
rürseniz, ihtiyaç duyacağınız 
motor gücü orijinal durumun 
yüzde 72,9’una eşit olacaktır. 
Hızı daha da düşürecek olur-
sanız güçteki azalma çok çar-
pıcı olmaktadır. Bunu rakamsal 
örnekle açıklayalım; 14 knot 
hız yerine yüzde 20’lik azalt-
mayla 11,2 knot hızla seyreden 
bir geminin sevk tahrik gücü 
orijinal tahrik gücünün yüz-
de 51,2’sine karşılık gelecektir. 
Yani hızı yüzde 20 düşürdüğü-
nüzde ana makinanızın gücü 

yüzde 50 azalmaktadır. Bu ise 
ana makinanın ilk maliyetinde 
yadsınamayacak düşme, aza-
lan motor boyutları sayesinde 
makina dairesinde ferahlama, 
yakıt tüketiminde ise son dere-
ce çarpıcı bir azalma demek-
tir. Yakıt tüketiminin azalması, 
doğrudan egzoz emisyonların-
da düşme, kükürt ve karbon 
salınımı değerlerinde azalma 
demektir. Maliyet kalemle-
rindeki iyileşmenin yanı sıra 
yakıt tüketiminde azalma diğer 
yandan motorun enerji verim-
liliğini artıracak ve küresel 
ısınmanın önüne geçmek adı-
na IMO’nun öngördüğü ener-
ji verimliliği indeksinde hatırı 
sayılır düşmeye neden olacak-
tır.

Seyir hızındaki küçülme 
günümüz koşullarında henüz 
istenilen yüksek seviyeye ula-
şamamış alternatif tahrik ve 
sevk seçeneklerinin kullanı-
labilirliğini artıracaktır. Seyir 
hızını düşürmeye ek olarak 
tekne formlarında da iyileştir-
me yapılırsa yani model deney 
havuzlarında yapılacak araştır-

malar ile tekne formları daha 
optimum hâle getirilir ise alter-
natif sevk ve tahrik uygulama-
sı çok daha kolaylaşır. Burada 
kastettiğim hava kabarcıkla-
rından faydalanılarak direncin 
azaltıldığı havayla sarmalama/
yağlama sistemi (air lubricati-
on) ile özellikle Flettner Rotor 
gibi rüzgâr destekli teknoloji-
lere dayalı güç üretim yöntemi 
ve mekanik kayıpları azaltılmış 
itki sistemleridir.  

Bir konuyu açıklığa kavuş-
turmakta fayda var. Gemi İnşa-
atı ve Gemi Makinaları Yük-
sek Mühendisi olarak gönlüm 
kesinlikle yüksek hızda sevk 
ve hızlı ulaşım, hızlı taşımacı-
lıktan yana olmasına rağmen 
küresel ısınmadan dolayı çalan 
alarm çanları kulaklarımızı 
artık sağır edecek düzeydedir. 
Bu nedenle mantığım günü-
müzde düşük hızlarda seyre-
den gemilerin tasarımını ve 
inşaatını zorunlu görmektedir.  

Günümüzde kontrol mühen-
disliğinin eriştiği düzey, gemi-
lerde otomasyonu kolaylaş-
tırmıştır. İçten yanmalı motor 

tasarım ve üretiminde Ar-Ge 
payının artması, yüksek tek-
nolojiyle üretimler, güvenilirlik 
temelli bakım-tutum kolaylık-
ları, elektronik mühendisliği-
nin çağımızda sunduğu yüksek 
duyarlılıklı kontrol sensörleri-
nin varlığı, şimdilik 5G düze-
yindeki iletişim altyapısı yakın 
gelecekte gemileri azaltılmış 
personel sayısıyla sevk etme-
ye zorlayacaktır yani yazılım 
mühendisliği sayesinde gemiler 
uzaktan kumanda ve kontrol 
edilebilecektir. Bugün Tesla’nın 
tam otomatik araçlarının veya 
insansız hava araçlarının per-
formansı oldukça dikkat çeki-
cidir. 4G Sanayi Devrimi tam da 
bu demektir. Bu tür teknolojile-
rin gemi taşımacılığında uygu-
lanmasını kaçınılmaz görüyo-
rum. Bu teknolojilerin uygula-
nabilirliğinin gemi tasarımında 
irdelenecek olması ise gemi 
tasarımında detay branşları 
yani ayrıntıda uzmanlaşmayı 
doğuracaktır. Bazıları için bu 
durum masal gibi gözükebilir 
ama bilgisayarların hayatımıza 
girmesi çok eskiye dayanma-

maktadır. Kart okuyuculu veya 
manyetik bantlı devasa bilgisa-
yarlar, yerlerini cebimize sığa-
cak ölçüde küçük, becerisi ise 
yüzlerce, binlerce kat artırılmış 
örneklerine terk etmiştir. 

Yatlarda, araştırma gemile-
rinde, balıkçı gemilerinde sıra 
dışı tasarımlara zaman zaman 
rastlanabilir. Bununla birlik-
te artan dünya nüfusu, pan-
demiyle sarsılmasına rağmen 
büyüme eğilimini sürdüren 
dünya ekonomileri ve özellikle 
Asya pazarı, enerji kaynağı ola-
rak doğalgazın boru hatlarıyla 
aktarımı gibi durumlar dikka-
te alındığında, küresel ölçekte 
deniz ticaretinin ağırlıklı olarak 

'Teknolojiye yatırım yapmayan ülkeler oyun dışı kalacak'
Prof. Dr. Osman Azmi Özsoysal / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Geçtiğimiz günlerde Kore 
firmaları KSOE ve HHI, 20,000 
m3 taşıma kapasiteli bir hidro-
jen ikmâl gemisi geliştirmeye 
başladıklarını açıklamışlardır. 
2030 yılından sonra dünyada 
bu tonajda 20 adet hidrojen 
ikmâl gemisine talep oluşaca-
ğı öngörülmektedir.

Nükleer enerjili gemi sevk 
sistemi teknolojik olarak 
mümkün olmakla beraber, 
kullanımında başka çevre-
sel riskleri barındırmaktadır. 
Gelecek yıllarda yapılacak 

araştırma-geliştirme çalışma-
ları ve risk değerlendirmeleri 
ile belirlenecek yapısal ve ope-
rasyonel güvenlik önlemleri 
sonrasında gemi sevk sistemi 
için ticari ve pratik olarak gün-
deme girebilecektir. 

Denizcilikte enerji dönü-
şümüne en hızlı uyum sağ-
layabilen ve bu değişimleri 
yöneten ülkeler Japonya, Kore 
ve Hollanda olarak öne çık-
maktadır. Çin ve Türk tersa-
neleri ise enerji dönüşümü-
ne hızlı uyum göstermiş ve 

gelen talepleri değerlendirerek 
kapasiteleri doğrultusunda 
müşterilerinin enerji dönü-
şümü içeren projelerini inşa 
etmektedirler. 

Denizcilikte enerji dönüşü-
münde dikkate değer başka 
bir konu ise deniz üstü rüzgâr 
enerjisi santralleridir. Kıyıya 
yakın deniz alanlarında, yakla-
şık 50 metreye kadar derinlik-
lerde deniz tabanına çakılı ola-
rak inşa edilen konvansiyonel 
santraller günümüzde Kuzey 
Avrupa ülkelerinde elektrik 

gereksiniminin önemli bir yüz-
desini karşılamaktadır.

Daha derin deniz sahaları 
için, yüzer deniz yapıları üze-
rine kurulu rüzgâr santralle-
ri ile pilot üretimler gelişmiş 
ülkelerde farklı yatırım gelişti-
ren firmalar tarafından yapıl-
maktadır. Yakın gelecekte ABD 
ve AB ülkelerinde yüzer rüzgâr 
santrallerinde ticari elektrik 
üretiminin başlaması öngörül-
mektedir.

Tersanelerimizin ve tasarım 
ofislerimizin teknik kabiliyet-

leri, dünya üzerindeki ener-
ji dönüşümü talebine ciddi 
yanıt verebilecek düzeydedir. 
Bu talebe hazırlık olarak tersa-
nelerin proje finansman kre-
disi, teminat ve diğer bürok-
ratik zorluklarının giderilme-
si gerekmektedir. Ülkemizde 
tasarım ve proje üreten dizayn 
ofislerinin ileri düzey üniver-
site araştırmaları için destek-
lenerek bu dönüşüme uygun 
gemi tipleri/yüzer rüzgâr san-
trali tasarımları geliştirmesi 
sağlanmalıdır.
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'Tersane işlerinde robot kullanımları artacak'
Şakir Erdoğan / Tersan Tersanesi İş Geliştirme Direktörü

Gemi inşa sektörü; çevre kirli-
liği, artan yakıt maliyetleri gibi 
sorunları çözmeyi amaçlayan 
son derece ileri ve yenilikçi 
teknolojilerden yararlanarak 
hızla değişiyor. Gemi tasarımı 
ve türleri açısından değerlen-
dirdiğimizde son dönem özel-
likle Kuzey Avrupa’dan gelen 
projelerin neredeyse tamamı-
na yakınında öncelikli ve en 
hassas isterin, emisyon oran-
larını düşüren, çevreci yakıt ve 
enerji verimliliği çözümlerinin 
olduğunu söyleyebiliriz. Düşük 
emisyonlu ve enerji verimli 
gemilerin üretimi tek başına 
bir talep olmanın ötesine geçti; 
konu gemiyi inşa eden tersa-
nenin -hatta onun da tedarik-
çilerinin- karbon ayak izi dahi 
önemli bir seçim kriteri olarak 
karşımıza çıkmakta. 

Yaklaşık 10 yıldır sıklıkla 
inşasını yaptığımız elektrik 
ve/veya sıvı doğalgaz (LNG) 
ile çalışan gemilerin yanı sıra 
hidrojen veya metanol ile çalı-
şan gemilerle ilgili projeler de 

sektörde çokça konuşulmaya 
başlandı. Artık bu tip projele-
rin ihalelerinde sıkça yer alıyo-
ruz diyebiliriz. Bahsettiğimiz 
enerji verimliliği kıstasının 
kapsamının genişliği sebebi 
ile hem tasarım, hem tersane 
hem de sistem geliştirici teda-
rikçiler tarafında tekil olarak 
veya işbirliği içerisinde birçok 
yenilikçi çözüm geliştirmek 
mümkün. Ana yakıtlar dışın-
da da birçok projede enerji 
geri dönüşümünü destekleyen 
atık ısı geri kazanım sistemleri, 
özel stabilatör kanat sistemle-
ri, vinç hareketleri ile kinetik 
enerji üretilmesi ve depolan-
ması gibi sistemlerin uygulan-
ması da son derece yaygınlaştı. 

Dünya ve denizcilik gün-
deminde kapsamlı bir şekilde 
yer tutan doğa dostu çözüm-
lere ek olarak bildiğiniz gibi 
sanal evren teknolojisi her 
geçen gün daha da gelişiyor. 
Bununla birlikte gemi inşada 
da tasarım alanında yenilikler 
bekleniyor. Software firmaları-

nın sanal gözlükler yardımıy-
la gemilerin tasarım hâlin-
deyken 3D olarak gezilmesini 
mümkün kılacak teknolojiler 
üzerinde çalıştığını biliyoruz. 
Önümüzdeki süreçte, bir gemi 
tasarımının sanal ortamda 
gezilmesi mümkün olacak. 
Hâlihazırda inşası tamamlan-
mış gemilerimizin 3D sanal 
turlarını çekerek pazarlama 
faaliyetlerimizde kullanıyor, 
müşterilerimizi sanal gözlük-
ler aracılığı ile gemilerin san-
ki içerisindeymiş gibi gezerek 
her detayı görmelerini sağla-
yabiliyoruz. Ancak gelecekte 
tasarım aşamasında da bunun 
yapılabilecek olması yeni bir 
teknoloji olacak. 

Günlük hayatlarımıza vaz-
geçilemeyecek şekilde dâhil 
olan akıllı sistemleri de yeni 
inşa projelerimizde giderek 
artan bir ivme ile uygulama-
ya başladık. Bu uygulamalar 
sadece gemilerin otomasyon 
sistemlerine getirilen yenilik-
leri değil, mürettebatın kon-

foru ve rahatı için getirilen 
ek sistemleri de kapsamakta. 
Yine hava kirliliğini önleme-
de elektrik, LNG ve hidrojenli 
projelere ek olarak yakın gele-
cekte yakıtını rüzgâr ve güneş 
enerjisinden üreten projele-
rin de sektörde çokça karşı-
mıza çıkacağını düşünüyoruz. 
Bunun yanında robotikleş-
menin gemi inşa sektöründe 
diğer birçok sektörün çok geri-
sinde olmasına rağmen, önü-
müzdeki yıllarda hatırı sayılır 
bir ilerleme göstereceğini söy-
leyebiliriz. Kaynak, boyama, 
ağır kaldırma gibi işlerde robot 
kullanımları önümüzdeki yıl-
larda artacaktır. Takipçisi ve 
umarız uygulayıcısı olacağız. 

Hava kirliliğini önlemede 
önemli adımlar atarak, cid-
di düzenlemeler uygulayan 
Avrupa ülkelerinin bu değişik-
liklere en hızlı tepki veren ve 
uygulamaya geçiren ülkeler 
olduğunu söyleyebiliriz. Ar-Ge 
yatırımı ve bu yeni teknoloji-
lerin başlangıç aşamasındaki 

yoğun finansman gereksini-
minin ilgili otoritelerce kar-
şılandığı Norveç başta olmak 
üzere özellikle Kuzey Avrupa 
ülkelerinde bu gelişimin çok 
daha hızlı ve yaygın bir şekil-
de gerçekleştiğini gözlemleye-
biliyoruz. Yüksek ilk yatırım 
maliyetlerinin karşılanabildi-
ği yeni gemi inşa projelerinin 
siparişlerinin verildiği bir ülke 
olarak Türkiye bu zamana 
kadar tüm yeniliklere hızlıca 
adapte oldu. Tersanelerimizde 
kurulu Ar-Ge merkezlerinin de 
bu tip yeniliklere kolay uyum 
sağlamada etkisi büyük. Yakın 
gelecekteki yenilikler için de 
Türkiye hızlı uyum sağlayan 
ülkeler arasında olacaktır.

genel kargo, konteyner ve sıvı 
dökme yük gemileriyle epey 
bir zaman daha gerçekleşeceği 
sonucuna ulaştırmaktadır. 

Yaygın türlerini tek tek ele 
alırsak, örneğin; petrol tanker-
lerine olan talep giderek azala-
caktır. Çünkü karbon ayak izinin 
azaltılması isteğinin yanı sıra 
fosil yakıt rezervlerinin azalma-
sı petrol üretimini giderek daha 
pahalı hâle getirecektir. Bu yüz-
den ham petrol taşımacılığının 
gelecekte daha azalacağını ve 
nispeten daha küçük boyutlu 
tankerlerle gerçekleşeceğini 
söylemek yanlış olmaz. 

LPG veya LNG gemileri açı-
sından baktığımızda, dünya 
çapında doğalgaza duyulan ihti-
yaç artmıştır ve daha da arta-
caktır. Doğalgaz bakımından 
yeni rezervlerin aranıp devreye 

sokulması kaçınılmazdır. Ancak 
doğalgazın boru hatlarıyla taşın-
masında zaman zaman ulus-
lararası hukuki sorunlar çık-
maktaysa da sorunların barışçıl 
yollarla çözüleceğini beklemeyi 
rasyonel akıl bize emretmekte-
dir. Açık denizdeki kuyulardan 
çıkarılan doğalgazın da nakli-
yesi düşünüldüğünde, LPG veya 
LNG gemilerinin daha bir süre 
mevcudiyetini koruyacağı, sayı-
sını ve kapasitesini ise çok faz-
la olmamak kaydıyla artıracağı 
öngörülebilir. 

Genel kargo veya çok mak-
satlı yük gemisi olarak tarif 
edebileceğimiz dökme yük 
gemileri çok eski zamanlardan 
bu yana deniz taşımacılığında 
istikrar abidesi olmaya devam 
etmektedir ve edecektir. Dök-
me yük gemilerinin kapasite-

den ziyade sayısında artış ola-
bileceğini tahmin ediyorum.

Dünya limanlarındaki alt-
yapının büyük oranda hızlı ve 
kolay elleçlemeye imkân sağ-
layacak şekilde iyileştirilmesi, 
özellikle konteyner taşımacılı-
ğında sayı ve kapasite artışına 
yol açacağını düşündürmektedir. 

Bir diğer önemli husus ise 
küresel ısınmanın önüne geçi-
lemediği takdirde işlenebilir 
tarım alanlarının bulunduğu 
yerler coğrafi yer değişikliği-
ne uğrayabilir. Yani eskiden 
hemen yanı başınızda üretilen 
bir tarım ürünü uzak bir coğ-
rafyada üretilme şansı bulabilir. 
Artan dünya nüfusu ve büyü-
yen ekonomiler gıda pazarın-
dan daha fazla talepte buluna-
caktır. Bu yüzden uzak olmasa 
da orta vadede özellikle frigo-

rifik yani gıda ürünü taşıyan 
soğutmalı ambarlı gemilerin 
hızlıca inşaatını gündeme geti-
receğini bekliyorum. 

Dünya deniz taşımacılığında-
ki beklentilerimin gerçekleşmesi 
için gemilerin hem tasarım hem 
de üretim aşamasında yüksek 
teknoloji ile yapay zekânın kul-
lanımı kadar farklı alanlardan 
çok sayıda uzmanın bir araya 
gelmesi de zorunludur. Gemi 
üretiminde tersaneler arasında 
iş ve güç birliği gelecekte ticari 
birleşmeleri de doğuracaktır. 

Gemi tasarım ve üretiminde 
bu değişimlere en hızlı uyum 
sağlayabilen ülkeler ise önce-
likle teknolojiyi üreten ve yük-
sek teknolojiyi üretimde kulla-
nabilen, 4G Sanayi Devrimini 
tamamlamış ülkeler olacaktır. 

Yapay zekâ ve yüksek tek-

noloji kullanımında geç kalan 
ülkeler gemi tasarımı yapmak 
yerine tasarımı satın almak 
zorunda kalacaklardır. Elbette 
gemi inşa pazarındaki payları 
da şüphesiz oldukça darala-
caktır. Bu tür ülkeler yarından 
geç olmamak ve gereken önemi 
de vermek kaydıyla Ar-Ge’ye 
yatırım yapmadıkça kuvvetle 
muhtemeldir ki yukarıda bah-
settiğim gemi türleri dışında 
kalan deniz taşıtlarının tasarı-
mını ve üretimini gerçekleştir-
mek zorunda kalacaklardır. 

Unutmayalım ki marifetin 
iltifata tâbi olduğu ülkelerde, 
ünlü düşünür Demostenes’in 
meşhur “Eşeğin Gölgesi” hikâ-
yesinin anlatılmasına gerek 
kalmaz ve ancak o tür ülkeler 
deniz ticaret politikalarını takip 
etmek yerine bizzat yazarlar.
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Türkiye için yeni bir iktisadi kal-
kınma hamlesi olacağı belirti-
len “mega endüstri bölgeleri”nin 
yer seçim kararlarını inceleyen 
TEMA Vakfı, projelerin Türki-
ye’nin sahip olduğu eşsiz eko-
sistem alanlarını koruyacak 
bir kurgu içinde gözetilmeden, 
önemli doğa alanlarına telafi 
edilemeyecek zararlar verilmesi-
ne yol açılacak şekilde planlan-
dığını belirtti. 

Yerli ve yabancı yatırımların 
yer alacağı, yüksek ve orta yük-
sek teknolojili ürünlerin üretil-
mesinin planlandığı belirtilen 

“mega endüstri bölgeleri” ilk kez 
2018 yılında kamuoyuna duyu-
rulmuştu. Türkiye’nin 4 önemli 
bölgesinde yapımına başlanan 
endüstri bölgeleri; kamu arazi-
lerinin tahsisi, çeşitli vergi/harç 
indirimleri ve muafiyetleri, alt-

yapı desteği, hızlandırılmış ve 
kolaylaştırılmış izin, onay ve 
ruhsatlandırma süreçleriyle var 
olan ekolojik değerlere verece-
ği geri dönüşü mümkün olma-
yan zararlar dikkate alınma-
dan  geliştirilmeye başlandı. Pro-
jelerin yer seçim kararlarını ince-
leyen TEMA Vakfı, söz konusu 
yatırım kararlarının Türkiye’ye 
ekonomik faydadan ziyade eko-
lojik yıkım getireceğini belirtti.

Projelendirme süreçleri 
devam eden, Zonguldak, Trab-
zon, Sakarya ve Adana illerinde 
bulunan mega endüstri bölge-
lerinin, Türkiye’nin 4 önem-
li kıyı bölgesindeki ekosistemi 
ve bağlantılı diğer önemli doğa 
alanlarını yok edecek şekilde 
geliştirildiğini ifade eden TEMA 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç, “Ülkemizde korun-

ması kritik önemde olan doğa 
alanları üzerinde alınan tüm bu 
yatırım kararları Kalkınma Pla-
nı, Mekansal Strateji Planı, Bölge 
Planı, Bütünleşik Kıyı Alanları 
Planı, Çevre Düzeni Planı gibi 
bütüncül planlama yaklaşımla-
rından ayrı olarak alınmış karar-
lardır. Dolayısıyla yapılacakları 
bölgeye olumsuz etkileri hiçbir 
bütüncül planlama ve kümülatif 
çevresel değerlendirme süreçle-
rinden geçirilmemiştir. Sanayi 
yatırımının yapıldığı bu bölgeler 
yeterince planlama yapılmak-
sızın   ve doğaya etkileri dik-
kate alınmaksızın kurgulanmış 
çekim merkezleri hâline gele-
cektir” dedi.

Ülke genelinde alınan yatırım 
kararlarının coğrafi anlamda 
akılcı bir biçimde olması gerek-
tiğini de vurgulayan Ataç, “Flora 

ve fauna bakımından bu kadar 
önemli olan kıyı bölgelerinde 
yapı yoğunluğu,   kirlilik yükü 
ve afet riskleri engellenmelidir. 
Bugün yaşadığımız iklim krizi, 
iktisadi kriz ve sosyal adalet 
sorunlarının birlikte çözümü 
için ekonomik ihtiyaçlarla bir-
likte ekosistem üzerindeki geri 
dönüşü olmayan ve gelecekte 
çok daha ağır ekonomik ve sos-
yal sonuçlara sebebiyet verebi-
lecek etkilerin hesaba katılması 
gereklidir. Bunun için daha fazla 
gecikmeden sürdürülebilir bir 
iktisadi gelişim politikasına ve 
bu politikanın bir sonucu ola-
rak planlı ve doğaya saygılı bir 
mekansal planlamaya ihtiyaç 
vardır” dedi.

Kara ve suyun kesişim böl-
gelerinde, farklı jeolojik yapıla-
ra, coğrafi katmanlara ve doğa 

olaylarına göre çeşitlilik gösteren 
kıyı ekosistemleri bulunmakta-
dır. Kıyı ekosistemlerinde bütün-
lüklü bir biçimde bir arada yer 
alan kumullar, kayalıklar, kıyı 
bataklıkları, sazlıklar, orman 
alanları, tarım alanları ve sair 
doğal varlıklar, zengin bir biyo-
lojik çeşitliliğe ev sahipliği yap-
maktadır. Aynı zamanda dünya 
nüfusunun üçte birinden fazlası, 
gezegenin toplam kara alanının 
yüzde 4'ünden biraz fazlasını 
oluşturan kıyı bölgelerinde yaşa-
maktadır. Dolayısıyla kıyı eko-
sistemi açısından önemli doğa 
alanları üzerindeki insan etkisi, 
diğer ekosistem alanlarına göre 
çok daha yoğun yaşanmaktadır. 
Tüm bu nedenlerle bu alanlar-
da koruma-faydalanma denge-
si açısından çok özel bir çaba 
gerekmektedir.

MEB kıyı ekosistemine tehdit 

Kongsberg'den 
geleceğin 
teknolojisi
Teknoloji firması Kongsberg, 
yeni nesil Azimuth Stern Drive 
(ASD) römorkörlerine kurul-
ması amacıyla 20 adet yüksek 
performanslı, geleceğe hazır 
US205FP ve US255FP itici ünite 
üretmek için Sanmar ile sözleş-
me imzaladı. 

Şirket, ünitelerin Robert 
Allan'ın yeni nesil tasarımı olan 
Svitzer’in 60 tonluk Bollard Pull 
(BP) römorkörleri üzerinde ilk 
kez denenecek olmasının ayrı-
ca önemli olduğunu vurguladı. 

Bu yeni, sınıfının ilki olan 
TRANSverse 2600 römorkörü, 
benzer boyuttaki diğer römor-
körlerden daha yüksek direk-
siyon kuvveti sağlıyor ve her 
yöne itme, çekme ve manevra 
yapma yeteneği mevcut. 

Kasım 2021'de Svitzer ve 
Robert Allan, liman operasyon-
larında kullanılacak dünyanın 
metanolle çalışan ilk yakıt hüc-
reli römorkörünün tasarımı 
için bir anlaşma imzalamıştı. 
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İnsanların derin zihinsel 
süreçlerini ve insan ruhunun 
zorluklarını algılama yete-
neğine sahip olmayı hepimiz 
zaman zaman istemişizdir. 

Özellikle benliğimizi ve kişi-
liğimizi tam olarak bildiğimizi 
sandığımız zamanlardan geçiş 
yapıp tam o sırada; kendimizi, 
çevremizi, ekonomiyi, doğayı, 
aldıklarımızı ve verdiklerimi-
zi sınırlandıran bilinmeyen 
durumlar olduğunda ne yapa-
cağımızı şaşırırız. 

Hatta bildiğimizi sandıkla-
rımızı bilemediğimizi, sahip 
olduğumuzu sandıklarımıza 
sahip olamadığımızı anlarız. 

Var olmayı sürdürmek için; 
yapacağımız ilk davranış, ola-
yı anlamak ve çözmeye çalış-
maktır. Eskiden öğrendikleri-
miz ve deneyimlerimiz bir işe 
yaramadığında yeni bir bakış 
açısı ararız. 

2020 Mart itibarıyla başlayan 
“pandemi” süreci, hayatlarımızı 
ve hayatlarımıza bakış açımızı 
küresel anlamda değiştirdi.  

Yaşadığımız son 20 ay, ina-
nılmaz gibiydi. Hiç başımıza 
gelmeyeceğini düşündüğü-

müz bir dönem geçirdik, geçir-
meye de devam ediyoruz. Etki 
alanı bu kadar geniş olan bu 
olayların, öngörüsünü yapmak 
kolay değildir. Ancak gökyüzü-
ne ait, tıpkı denizde, karada, 
havada olduğu gibi yolunuzu 
bulmaya yarayan bir navigas-
yonunuz varsa, bu zor değildir. 
Üstelik bu navigasyon, milyar-
larca yıldır bizlere sessiz ve 
sedasız yol gösteren yıldızlar-
dan oluşuyor. Bu kadim ilmin 
adı: Astroloji. 

Değişimin başladığı sene-
ler astroloji ilmine göre; 2000, 
2012, 2017, 2018, 2019, 2020 
seneleridir.  Bu zamanlar 
benim “döngüsel astroloji” ola-
rak isimlendirdiğim bir siste-
min yıllar bazında birbirleriyle 
bağlantısı olan döngülerinden 
oluşmaktadır. Son 20 ve özel-
likle son 10 yıl ve şimdi artık 
gördüğünüz üzere her yıl çok 
hızlı bir şekilde küresel anlam-
da bir değişim yaşıyoruz. 

Mart 2020 itibarıyla başla-
yan “pandemi” süreci, inter-
net üzerinden satışlar, sosyal 
medya platformları üzerinden 
verilen eğitimlerle ekonomi 
alanında para kazanılan yeni 
mecralar yarattı. Bunların 
hepsi esasen şu anda Kova 
Çağı olarak adlandırdığımız 
teknolojinin yoğun olarak 
kullanılacağı yılların başında 
olmamızdan kaynaklı. 

Astrolojik süreç içerisinde 
hiçbir şey tesadüfen oluşmaz, 
belirli gezegenler belirli burç-
lara geldiğinde ve belirli geze-
genlerle açılar yaptığında deği-
şim kaçınılmazdır. Astrolojide 
bu dönemi yaşamamızın en 
önemli nedeni, Dünyamıza çok 
uzak olan ve aynı zamanda 
astrolojide jenerasyon gezege-
ni olarak adlandırdığımız Ura-
nüs gezegenin etkisidir.  

Mayıs 2018 ile Mayıs 2025 
arasında tam tamına 7 yıl 
boyunca Boğa burcunda kala-
cak olan Uranüs gezegeni 
özellikle para ve toprak üze-
rinde çok büyük değişiklikler 
yapacak. Bu bir nevi statüko-
nun değişimi demektir. 

2022 senesinde ay düğümle-
rinin de Boğa burcunda olması 
ile beraber bazı alanlarda radi-
kal değişiklikler yaşayacağız. 
Bu değişiklikleri yazının deva-
mında açıklayacağız. Zaten 
bunları bize 2020 Mayıs ayı 
itibarıyla göstermeye başlayan 
gökyüzü etkileri daha hızlı bir 
şekilde hareket etmemizi sağ-
layacak.  Sistemin değişikliği-
ne ayak duranlar başarılarını 

devam ettirecekler. 

2022: Değişimin 
kaçınılamaz etkileri 
n Para biriminin elektronik 

para biçimine geçmesi ile ilgili 
çalışmalar / Blok Zincir. 

n Finans ve yatırım konula-
rında elektronik paranın daha 
çok kullanılması. 

n Yapay gıdalara geçilmesi.
n Bireysel ve kurumsal ola-

rak internet ve sosyal med-
ya platformlarından ihtiyaca 
yönelik satışların daha fazla 
artması. 

n Holding ve kurumsal şir-
ketlerin esnek çalışma model-
lerine geçmesi (esnek çalışma 
saatleri, evden yani ofise gel-
meden çalışma modelleri ve 
raporlamalar).

n Küçük işletmelerin inter-
net ağı üzerinden birbirlerine 
bağlanarak, ihtiyaçların kar-
şılanmasına yönelik platform-
larda artış (sosyal ağlarda bir-
leşme).

n Eğitimin zoom gibi çeşitli 
platformlar üzerinden yapıl-
ması. 

n Arazi, arsa, toprak alı-
mında artma ve tiny-house 
şeklinde küçük yapıların daha 
fazla kullanılmaya başlanıl-
ması.

n Yiyecek ile ilgili kafe, 
lokanta ve benzeri işletmele-
rin daha fazla artması.

n Bir taraftan yiyecek teda-
rik zincirinde önemli yapılan-
malar olurken, diğer taraftan 
topraktan alınan temel ihtiya-
ca yönelik yiyeceklerin fiyat-
larının çok artması ile bazı 
yiyeceklere ulaşamamak. 

n Bazı yiyeceklerin tüken-

mesi ya da üretilememesi.
n Büyükbaş hayvanların 

bazılarının neslinin tükenmesi 
ya da bir hastalığın başlaması. 

n Sanat alanına yatırım. 
Özellikle “dijital art” alanında 
yeni sanatçıların ortaya çık-
ması.

n Estetik ve güzellik alanı 
ile ilgili yeni teknolojik yatı-
rımlar (daha kısa zamanda 
daha çok etki almak vb…). 

n Psikoloji ve psikiyatri ihti-
yacında artış ve özellikle bu 
alanlara yapılan yatırımlar. 

n Doğa olaylarında tek-
nolojinin koruyucu yönünün 
kullanılmasına yönelik yeni 
icatlar.

n İnsanların bireysel kay-
naklarından, yeni iş modelleri 
yaratması ve kazanç sağlama-
sı.

n Küresel anlamda göçler, 
sınırların yeniden yapılandı-
rılması. 

2022 astrolojisinde 
denizciler için de 
haberler var
Mayıs ile Temmuz 2021 

aralığında Marmara Deni-
zi’nde müsilaj sorunu yaşadık. 
Bu durum elbette geçmişten 
gelen bozuk sistemin ortaya 
çıkması ve gerektiği kadar 
deniz arıtmasına önem veril-
memesi, kentte popülasyonun 
artması, atıkları deniz alır 
götürür yaklaşımının üzücü 
sonuçlarını hepimize gösterdi.   

Astroloji haritasına baktı-
ğımda, bu sorunun daha faz-
la gözle görünür hâle geldiği 
dönem, Jüpiter gezegeninin 
yönetici olduğu Balık burcu-
na 13 Mayıs’ta geçişi ile ilgili. 

Esasen biz 2021 senesinde 2,5 
aylık fragman izledik. 28 Tem-
muz 2021’de kısa süreliğine 
çıktı ve bizler müsilaj sorunu-
nun sona erdiğini düşündük. 
Denizler, okyanuslar, deniz 
canlıları ile ilgili esas filmi 
2022 senesinde göreceğiz. 2022 
senesinde Neptün gezegeni de 
Balık burcunda olduğu için 
kavuşumları mutlaka deniz-
lerle ilgili bir hareket yapaca-
ğının işaretidir.

Zaten 2022 ‘İklim Krizi’nin 
en yoğun görüleceği zamanlar 
olarak astroloji sisteminde de 
yer alıyor. 

Astrolojide her olay birbiri-
ni izleyen bir döngüdür. Jüpi-
ter döngüsü 12 yılda bir aynı 
konuma gelir. 12 yıl sonra 
tekrar Jüpiter Balık burcuna 
geldiği için, hepimize son 12 
yılda doğa için neler yaptığı-
mızı soracak. 

Unutmayalım ki;  
2010 senesinde iklim kri-

zi dünyaya damgasını vuran 
önemli bir konuydu.

Nisan 2010’da 780 milyon 
litre ham petrol Meksika Kör-
fezi’ne yayılarak, tarihin en 
büyük petrol felaketi ve deniz-
ler için en büyük çevre kirliliği 
oldu. 

Ülkemizde ise, “24 santim-
den küçük balıklar” için kam-
panyalar yapıldı. 

Bunları göz önünde bulun-
durarak denizlerde neler ola-
bileceğine bakalım: 

n Deniz fırtınaları, tsunami,
n Okyanus üzerinde atık 

maddelerin fazlalaşması,
n Deniz ekolojisinin yapı-

sında gözle görülür değişim, 
n Denizden alınan besinler-

de azalma, balık çeşitlerinin 
yok olması, 

n Özellikle müsilaj ve ben-
zeri sorunların artması,

n Denizden kapılabilecek 
virüsler,  2022 senesinin tama-
mı için en kısa ve öz olarak 
söyleyebileceğim başlıklardır.

Doğayla, kendi bedeninizle 
ilgilendiğiniz gibi ilgilenmelisi-
niz. Onu, kendinizi sevdiğiniz 
ve koruduğunuz gibi koruma-
lısınız. 

İstikrarlı olmayı sağlamak 
için; değişimden korkmamalı, 
değişen dünyaya bakış açınızı 
kuralcılık ve katılıktan çıkar-
malı, esnek bir modele geç-
melisiniz. 

“Astroloji bir dildir. Bu dili 
anlıyorsanız gökler sizinle 
konuşur”.

Dane Rudhyar

Devrim, icat, yenilikçi düşünceler ve değişim
2022'nin mottosu:

Astrolojik süreç içeri-
sinde hiçbir şey tesa-
düfen oluşmaz, belirli 
gezegenler belirli burç-
lara geldiğinde ve belirli 
gezegenlerle açılar yap-
tığında değişim kaçınıl-
mazdır. Astrolog Özlem 
Gülerler 2022’de karada 
ve denizde yaşanacakları 
gezegenlerin dilini insan 
evladının diline çevirerek 
MarineDeal News okuyu-
cuları için değerlendirdi
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Bizim yerli yersiz fet-
va üzeri ceza kesme-
ye meraklı kurumları-
mız duymasın, tarih-

çi Yuval Noah Harari meşhur 
Hayvanlardan Tanrılara Sapi-
ens adlı kitabında, insanların 
ilk olarak 2,5 milyon yıl önce 
Doğu Afrika’da, Australopitbe-
cus adı verilen bir maymun 
cinsinden evrimleştiğini hatır-
latır. Harari bu arkaik erkek 
ve kadınların bazılarının Kuzey 
Afrika, Avrupa ve Asya’nın 
çeşitli yerlerine göç ettikleri-
ni anlatırken Homo erectus’un 
Asya Bölgesi’nde iki milyon yıla 
yakın bir süre hayatta kalarak 
şu ana kadar bilinen en direnç-
li insan türü olduğunu söyler 
ve ardından ekler, “Bu reko-
run bizim türümüz tarafından 
kırılması oldukça zor görün-
mektedir. Homo sapiens’in bin 
yıl sonra bile ortalarda olacağı 
şüphelidir, bu yüzden iki mil-
yon yıl bizim başarabileceğimiz 
bir şey değil kesinlikle.”

Dünyada canlıların çeşitlili-
ği gözle görülür, hesap kitapla 
kanıtlanır biçimde yok olmaya 
başlamışken Harari’nin tahmi-
nine sözümüz yok tabii. Hat-
ta bizim soyumuzdan önce 
başka canlıların yok olacağını 
ve aslında bizim sonumuzun 
gelmesine biraz da bunun yol 
açacağını bilerek hatırlatmakta 
fayda var: Soyu tükenme tehli-
kesiyle karşı karşıya kalan canlı 
türü sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Yakın zamanda, Dünya Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı (WWF) da 
bunu teyit eden araştırmala-
ra bir yenisini ekleyerek dünya 
çapında canlı türlerindeki yok 
oluşun, dinozorlar devri sonra-
sındaki en ciddi boyuta ulaştı-
ğını belirtti zaten.

WWF'nin son açıkladığı 
rakamlara göre, tehlike altın-
daki 142 bin 500 hayvan ve 
bitki türünden 40 bini soyu 
tükenme riski altında. Tabii ki 
canlı türlerinin giderek azaldığı 
biliniyor ancak WWF’ye göre, 
şimdiye kadar soyunun tüken-
me tehlikesiyle karşılaşan tür 
sayısı hiç bu kadar yüksek 
olmamıştı. Tam da bu nedenle, 
dünya çapında canlı türlerinin 
yok oluşundaki artışın felaket 
boyutlarına ulaştığına dikkat 
çekiliyor. WWF’nin ifadesiy-
le söylersek, “Dinozorlar devri 
sonundan bu yana canlı tür-
lerindeki en büyük yok oluşla 
karşı karşıyayız."

Açıklamaya bakılırsa, geride 
bıraktığımız 2021 yılında en 
fazla kayıplarla karşılaşan can-
lı türleri şunlar: Afrika orman 
filleri, kutup ayıları, ağaç kur-

bağaları, turnalar. Orta ve Batı 
Afrika'da yaşayan orman fille-
rinin sayısı son 31 yılda yüzde 
86'dan fazla düşüş göstermiş.

Balık türlerinden ise köpek-
balığı, mersinbalığıgiller ve 
mezgitgiller en çok kaybın 
tespit edildiği türler arasında. 
Denizdeki canlıları tehdit eden 
en büyük tehlike belli zaten, 
aşırı avlanma. 

Kutup ayılarına gelin-
ce... Küresel ısınma sonucu 
1990’lardan bu yana buzulla-
rın erimesi nedeniyle türlerinin 
tehdit altında olduğunu bilme-
yen kaldı mı? 2020 kaydedi-
len tarihteki en sıcak üç yıldan 
biriydi. ABD Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer İdaresi’nin yıllık iklim 
raporuna göre, 2020’de Kuzey 
Kutup Bölgesi’nde kaydedilen 
sıcaklıklar en yüksek düzeye 
ulaştı. WWF 2035 yılının yazın-
da Kuzey Buz Denizi’ndeki buz-
ların tamamen erime olasılığı-
na dikkat çekiyor. Bunun anla-
mı, kutup ayılarının çok büyük 
kısmının yüzyıl sonuna kadar 
yok olabileceği...

Kaybolan kuşlar
Birleşmiş Milletler (BM)’in 

geçen yıl açıkladığı bir araştır-
mada da biyoçeşitliliğin gördü-
ğü zarar vurgulanmıştı. BM’ye 
göre, en fazla tehdit altında olan 
hayvanlar böceklerdi. Söz konu-
su araştırmaya göre, Avrupa'da 
böceklerin sayısı son otuz yılda 
yüzde 80 oranında azaldı; keza 
mercanlar da yok olmak üzere.

Biyoçeşitliliğin azalması ve 
gezegenimizdeki canlı hayatın 
bu denli kötü duruma gelme-

sinden birincil derecede sorum-
lu olanlar insanlar. Tarım poli-
tikaları, ağaçların kesilmesi, 
madencilik faaliyetleri, balıkçı-
lık ve avcılık...

Ve tabi, kuşlara bakınca da 
durum farklı değil maalesef. 
Dünya Kuşları Koruma Kurumu 
2021’e dair raporunda, Avrupa 
geneline dair hazırlanan kırmı-
zı listenin verilerine dikkat çek-
mişti. Rapora göre, Avrupa’daki 
kuşların yüzde 13’ü, yani 71 
kuş türü yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunuyor. Rapor, 
son yüzyılda her üç kuştan 
birinin nüfusunun ciddi ölçüde 
yok olduğunu, her beş kuştan 
birinin de yok olma tehlike-
sinin bulunduğunu gösteriyor. 
Yüzde 40’lık oranla ördekler ve 
kıyı kuşları en hızlı yok olan 
gruplar. Yüzde 30’la deniz kuş-
ları ve yüzde 25’le yırtıcı kuşlar 
da hızla azalıyor. Tarlakuşları, 
örümcekkuşları ve kirazkuşları 
da pek farklı durumda değil.

Avrupa’da yaşanan bu trajik 
hâlin nedenleri arasında önce-
likle büyük ölçekli arazi kullanı-
mı ve tarımsal kimyasal uygu-
lamaların artışı geliyor. Kuşla-
rın yaşam döngüsünü olumsuz 
etkileyen diğer faktörler ara-
sında altyapı projeleri, deniz 
kaynaklarının çok kullanılma-
sı, iç suların kirlenmesi, yaygın 
ormancılık uygulamaları da var.

İnsan etkisi
Hayvan türlerindeki azal-

ma Avrupa’ya özgü değil tabi. 
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısın-
da, ABD Balık ve Yaban Hayatı 
Servisi’nin bilgilendirmesin-

de, çoğu güney eyaletleri ile 
Hawaii Adası’nda yaşayan kuş, 
balık ve diğer canlılardan olu-
şan 23 türün artık bulunama-
dığı vurgulanmıştı. Yok olan 23 
türün 11’i kuş, sekizi taze su 
midyesi, ikisi balık, biri yarasa, 
biri de bitkiydi. Bu türlerden 
biri olan Fildişi Gagalı Ağaç-
kakan’ın Arkansas, Louisiana, 
Mississippi ve Florida eyaletleri 
bataklıklarında yaşadığı ve en 
son 2004’te görüldüğü bildirildi. 
Sözü edilen 23 tür 1960’lardan 
bu yana nesli tükenmekte olan 
türler listesindeydi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı 
Servisi de açıklamasında, biyo-
çeşitlilikteki bu kayıpların başlı-
ca nedenlerini; iklim değişikliği, 
su kirliliği, ağaç kesimi, maden-
cilik, aşırı avlanma ve yerleşim 
alanlarının genişlemesi olarak 
belirtti. Hepsi dünyamıza insan 
kaynaklı müdahaleler!

Bu gidişata bakarak insan 
denen türün temsilcileri için de 
kaygılanmamak mümkün mü; 
ne yazık ki, pek de uzak olma-
yan bir gelecekte yok olma teh-
didindeki türler arasında onun 
ismini görebiliriz.

Eduardo Galeano’nun 
Zamanın Ağızları’nda hayâl 
ettiği gibi, kıyamet gününde 
bizi bacağıyla ya da dalıyla gös-
tererek bu dünya krallığını bir 
taş çölüne çevirmekle suçlayan 
hayvanlar ve bitkiler, “Bu dün-
yaya ne yaptınız? Onu hangi 
süpermarketten aldığınızı sanı-
yorsunuz? Bize kötü davranma 
ve yok etme hakkını size kim 
verdi?” diye sorduğunda vere-
cek cevabımız olmayacak.

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Eyvah, yoksa vakit tamam mı?
Orman filleri yal-
nızlaşıyor, kuşlar 
çaresizliğe konuyor, 
kutup ayıları umut-
suz, balıklar plastiğe 
kurban, kurbağalar 
depresyonda, bitkiler 
kimyasal kokuyor, 
böceklerin akıbeti 
belirsiz... Farkında 
mısınız, canlı türleri 
yok oluyor!
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Techcross Holding Kore’nin endüs-
tri ve gemi inşa sektörünün kalbi 
olan Busan’da kuruludur. Firmanın 
ana faaliyet konusu endüstriyel ve 
şehir atık su arıtma sistemleri kuru-
lumudur. 

2006 yılında kendi patentli tek-
nolojisi ile IMO Basic approval alan 
dünyadaki ilk firmadır.

Firma, dünyanın birçok bölgesin-
de atık su arıtma ve şartlandırma 
tesisleri kurmakla beraber, denizci-
lik sektöründe Ocak 2022 başı itiba-
rıyla toplam 3 bin 610 gemilik kon-
trat yapmış olup, bu sistemlerden 
2 bin 679 adedini başarıyla teslim 
etmiştir.

Neden Techcross?
Balast suyu arıtma sistemleri 

dünya denizcilik sektörü gün-
deminde uzun yıllardan beri 
olmasına rağmen aktif ve 
zorunlu olarak kullanılmaya 
başlanmasının tarihçesi çok 
eski değildir.

Zorunluluk olmadan önce 

özellikle yeni inşa gemilerde kulla-
nılan birçok sistem ve marka bugün 
itibarıyla ya mevcut değildir ya da 
teknik ve satış sonrası destek yeter-
sizliği nedeniyle atıl durumdadır.

Techcross ilk basic approval aldı-
ğı 2006 yılından bu yana ürettiği sis-
temlerde çok ufak değişiklikler yapmış 
olup patentli filtresiz direkt elektroliz 
sistemi 15 seneden beri ilk onay aldığı 
tasarım ve donanım ile kesintisiz ve 
sorunsuz hizmet vermektedir.

Kurulan sistemlerde diğer bazı 
ürünlerde yaşandığı gibi devamlı 
modifikasyon, güncelleme, dona-
nım ve yazılım yükseltme gibi 
hususlar Techcross sistemlerinde 
görülmemektedir.

İlk yatırım ve işletme 
maliyetleri avantaj sağlıyor
Tüm donanım seçimi tercihle-

rinde olduğu gibi balast suyu arıtma 
sistemlerinde de ilk yatırım ve işlet-
me maliyetleri, satış sonrası destek 
imkânları seçim yapılırken göz önü-
ne alınan belli başlı kıstaslardır.

Techcross 150m3/saat kapasite-
li sistemlerden binlerce metreküp 
kapasitesi sistemlere kadar geniş 
bir ürün gamına sahip olup ilk yatı-
rım maliyetleri oldukça uygundur. 
Ancak Techcross’un en önemli farkı 
işletme maliyetlerinde rakipleri-
ne karşı sağladığı avantajlardır, 
bunları birkaç madde de özetle-

mek gerekirse;
n Düşük elektrik tüketimi. Tech-

cross sistemleri 30psu tuzluluk ora-
nına sahip sularda 100 m3 arıtma 
için 3.4kW/h saat elektrik tüket-
mektedir.

Özellikle Retrofit projelerinde ve 
geminin yaşı itibarıyla performansı 
düşebilen dizel jeneratörler göz önü-
ne alındığında sistemin düşük elektrik 
tüketimi çok önemli bir kıstastır.

Ayrıca 2023 yılında devreye gire-
cek EEXI ( Enerji verimliliği endeksi) 
kıstaslarına göre gemide mevcut 
tüketiciler ve verimlilikleri çok daha 
önem kazanmıştır.

n Techcross sisteminde hareket-
li hiçbir parça bulunmamaktadır, 
böylece yıpranma, aşınma, lamba, 
filtre problemleri ve değişimi, gemi 
bünyesindeki titreşimlerden etki-
lenme gibi olumsuz etki yaratan 
hususlar Techcross için gündemde 
değildir.

n Direkt elektrolizin bir yan 
ürünü olarak oluşan hipoklorit, 
balast tanklarında organizma olu-
şumunu 120 güne kadar engelle-
mektedir. Hipoklorit’in kaplamalı 
veya kaplamasız balast tank sacla-
rına hiçbir negatif etkisi yoktur.

n Techcross sistemlerinin kuru-
lumu çok basittir, sistemde herhan-

gi bir filtre bulunmadığı 
için özellikle yüksek 
kapasiteli uygulama-

larda borulama ve 
montaj maliyet-
leri benzer ürün-
lere göre çok 
düşüktür ve kısa 
sürede yapıl-

maktadır. Ayrıca 
özellikle deepwell 
pompa bulu-
nan tankerlerde, 
güverteye yapılan 

kurulumlarda filtre-
li sistemlerin yarattığı 
geri basınç yüzünden 

ya deepwell pompa modifikasyonu 
yapılmakta ya da bir booster pom-
pa kullanımı gerekmektedir, bu da 
yine yüksek maliyetler anlamına 
gelmektedir.

Yukarıda belirtilen maddeler ve 
açıklamalar vesilesi ile herhangi 
bir donanım veya sistem seçimi 
yapılırken kurulum ve işletme 
maliyetlerinin detaylıca hesap-
lanması ve bu konu ile ilgili üre-
tici firmalardan hesaplama talep 
edilmesi çok elzemdir. Zira kar-
şılaştığımız birçok projede dona-
nımların ilk yatırım maliyeti düşük 
gibi gözükmesine rağmen sadece 
tersane de yapılan montaj esnasın-
daki maliyet farkları ve akabinde 
zaman içindeki bakım tutum ve 
yedek parça gereklilikleri, uygun 
gözüken sistemlerin maliyetlerini 
Techcross sisteminin çok üstüne 
çıkarmaktadır.

Operasyon kolaylığı
Techcross balast suyu arıtma 

sistemleri sadece balast alımı esna-
sında çalışmaktadır. Balast basımı 
esnasında sistem çalışmamakta 
olup direkt basılabilmektedir. 

Birçok sistemde balast basımı 
esnasında da deniz suyunun filtre-
den geçmesi veya dezenfeksiyona 
tâbi tutulması gerekmektedir.

Balast operasyonunda hız genel-
de geminin yüklenmesi esnasında 
gerekmektedir bu esnada çıkabi-
lecek operasyon zorlukları, filtre 

tıkanması, özellikle kirli sularda 
uluslararası kurallara göre dezen-
feksiyon sağlanması için balast 
basma hızının azaltılması, arma-
törlerimize yedek parça bakım 
tutum giderlerinden çok daha fazla 
maliyeti bu operasyonlar sırasında 
yaşatabilmektedir.

Son olarak kullanıcı odaklı yapı-
sıyla, sistemi çalıştıracak ve kulla-
nacak olan personelin müdahale-
sine gerek kalmadan çalışmaktadır.

Satış sonrası servis ve destek 
hizmetleri
Balast suyu arıtma sistemleri-

nin sektör gündemine gelmesin-
den bu yana irili ufaklı birçok üre-
tici bu konu hakkında yatırımlar 
yapmıştır, zaman içerisinde firma-
ların yaşadığı teknik olumsuzluklar 
ve firma yapılarının güçlü olma-
ması nedeniyle birçoğu piyasadan 
çekilmiştir.

Günümüzde özellikle ikinci el 
olarak alınan birçok gemide bahse-
dilen konumda atıl olan sistemler 
maalesef sökülmüş ve armatörler 
yine büyük maliyetler ile karşı kar-
şıya kalmışlardır.

Techcross güçlü holding yapısı 
ve uzun zamandan beri endüstri-
yel alanda dünya çapında faaliyet 
göstermesi, Avrupa, Asya ve Ameri-
ka’daki şirketleri, kendi bünyesinde 
bulundurduğu 120 servis mühen-
disi sayesinde müşterilerine uzun 
yıllar hizmet verecektir.

Dünyanın tek filtresiz 
direkt elektroliz 

balast suyu arıtma sistemi TECHROSS

Balast suyu arıtma 
sisteminde tarihi 
yıl 2022. Bu yıl Türk 
sahipli gemilerin 
birçoğu havuzlana-
cak ve sistemleriyle 
buluşacak. Birçok 
sistem arasından 
doğru sistemi tercih 
etmek oldukça önemli. 
Dünyanın ilk ve tek 
filtresiz direkt elektro-
liz balast suyu arıtma 
sistemi ise TECHROSS. 
TECHROSS’un 
Türkiye’deki tek 
temsilcisi ise AMAT 
ENGINEERING

Firma, dünyanın birçok bölgesin-

tesisleri kurmakla beraber, denizci-
lik sektöründe Ocak 2022 başı itiba-
rıyla toplam 3 bin 610 gemilik kon-

işletme maliyetlerinde rakipleri-
ne karşı sağladığı avantajlardır, 
bunları birkaç madde de özetle-

gi bir filtre bulunmadığı 
için özellikle yüksek 
kapasiteli uygulama-

kurulumlarda filtre-
li sistemlerin yarattığı 
geri basınç yüzünden 
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Konteyner navlun endeksi 
geçen yıl 10 bin dolar sevi-
yesinin üzerine çıktı. Bunun 
boyutunu izah edebilmek adı-
na fiyatların son 5 yıllık ortala-
masından 6 kat yükselişi şek-
linde ifade edebiliriz. Özellikle 
bir bacağı Çin olan güzergâh-
larda navlun fiyatlarının yüzde 
100 hatta üzerinde artışlarına 
şahit olduk. 

Açıkçası hiçbir dönemde 
konteyner taşımacılığı bu den-
li manşetlere taşınmamıştı. 

Peki, nasıl oldu da fiyatlar 
bir anda sıçradı?
2020 yılına geri dönersek 

Çin yeni yılı tatili sebebiyle 

fabrikalar kapanmıştı, daha 
sonra tatil uzatıldı, akabinde 
pandemi başladı ve Wuhan'ın 
kapanması derken birçok 
gemi seferi iptal oldu. Gemi-
ler demirde beklemeye geçti. 
Çünkü limanlar kapandı.

2021 yılındaysa aşılama-
nın etkisiyle perakende sek-
törü bir anda coştu. Örne-
ğin, otomobil hariç Amerika 
perakende endeksine baktığı-
mızda 2020 yılı Kasım ayında 
neredeyse yerinde saymışken 

-sadece yüzde 3 yükselirken- 
2021 yılında yüzde 20 sıçradı. 
Bu sıçrama hâliyle, limanlar 
üzerinde ani ve sert bir baskı 
yarattı.

Limanlar üzerindeki baskıyı 
sayısal bir örnekle pekiştir-
mek gerekirse "Dwell times" 
yani konteynerlerin termi-
nal sahasında beklediği süre, 
özellikle Amerika ve Avrupa 
limanlarında sert şekilde yük-
seldi. 

Pandemi öncesinde kontey-
nerlerin sadece yüzde 5'i, 5 
günden fazla bekliyordu. Şu 
sıralar 4'te biri yani yüzde 
25'i, 5 günden fazla bekliyor. 
Çünkü pandeminin yarattığı 
güçlükler sebebiyle servis hızı 
yavaşladı. 

Gemi beklemeleri küresel 
filo kapasitesini nasıl 
etkiledi?   

Verilere göre; gemi kuy-
ruklarının konteyner taşıma 
kapasitesine olan negatif etki-
si yüzde 11! Yani beklemeler 
yüzünden gemi kapasitenin 
yüzde 11'i erimiş, verimsiz 
hâle gelmiş. Her ne kadar 
kapasite erise de gemi sırala-
rı, finansal bakımdan sektöre 
büyük katkı sağladı. Aslında 
Goldman Sachs'ın geçen yıl 
emtia fiyatları için "super bull 
cycle" dediği yükseliş trendi 
navlunlar için de geçerli oldu. 
Sektör olağandışı güzel bir 
döneme girdi. 

Sektör devlerinin 2021 yılı 
EBITDA'ları bir önceki yıla 
kıyasla 3 kat arttı. 

Yükselişin geçici olduğu 
söyleniyordu! 
Hatırlayalım, geçen yılın 

son çeyreğine kadar FOMC 
tutanaklarında, hatta diğer 
merkez bankalarının notla-
rında hem enflasyonun hem 
de navlun fiyatlarının geçici 
olduğundan bahsediliyordu. 
Ancak geçen yılın son çeyre-
ğinde FED Başkanı enflasyo-
nun önündeki geçici kelime-
sini emekli ettiğini söylerken, 
navlun fiyatlarına değinmedi.  

Bu yılın ikinci haftasında ise, 
New York FED Başkanı bir iti-
rafta bulunarak, geçici yükseliş 
olarak tanımladığı navlun fiyat-
larının sandığından daha uzun 
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Söz konusu konteyner 
taşımacılığı olduğun-
da tarih kitaplarında 
yazılacak iki dönem 
var ki diğer dönemleri 
açık ara geride bıraktı. 
Çin’in yaptığı sıçra-
ma ve pandeminin 
özellikle 2021 yılında 
yarattığı etki! Pandemi 
öncesinde Çin’in geli-
şimi denizcilik sektörü 
için büyük bir ikra-
miye oldu diyorduk. 
Ama geçen yıldan beri 
Çin’den gelen ikramiye 
katlandı

Navlun fiyatlarını etkileyecek 4 sebep

süre yüksek kaldığını söyledi. 
Demek ki bazı varsayımları 
beklediğinden farklı gelişti. 

2022'de bizi neler 
bekliyor?
Yük sahipleri açısından, 

2022 yılına parlak bir giriş 
olmadı. Her şeyden önce 
boğa piyasası, yani nav-
lun yükselişi devam ediyor. 
Yıla rekora yakın seviyeden 
giriş yapıldı. Zaten daha yıl 
başında navlun endeksi son 
iki ayın tepe noktasına yani 
9,500 dolara yükseldi. 

Navlun fiyatlarındaki yük-
seliş devam ediyor çünkü 
tonlarca yük bir yerden diğe-
rine yüzerek ulaşmak istiyor. 
Üstelik navlun fiyatlarının 
rekor kırdığı bir dönemde! 

Çünkü perakende satışları 
"anormal" diyeceğimiz ölçü-
de yüksek. Talep çok güç-
lü seyrediyor! Belki merkez 
bankalarının yanıldığı alan 
da burası oldu. Peki, talebin 
nefesini kesebilecek adımlar 
ne olabilir?  

Amerika'da bitiş çizgisine 
yaklaşan parasal genişleme 
ve teşvik paketleri, tüketici 
talebinde önce duraksamaya 
akabinde düşüşe neden ola-
bilir. Bu sırada pandeminin 
olumsuz etkileri de azalır-
sa limanlar epeyce rahatlar, 

gemi kuyrukları azalır ve 
navlun fiyatları serbest 
düşüşe geçebilir. 

Öte yandan, talep yüksek 
seyretmeye devam eder ve/
veya pandeminin yarattı-
ğı güçlükler devam ederse 
navlunların düşmesini bek-
lemek hata olabilir. 

Takip edilmesi gereken 
diğer bir hadise ise Çin'in 

"sıfır vaka" politikası. Bu 
politikanın sonucu ola-
rak; fabrika kapanmaları, 
liman kapanmaları olası! 
Bu durumda gemi filosunun 
ayarları tekrar bozulabilir. 

Tayvan kaynaklı tansiyonu 
da ihtimal dışı bırakmamak 
gerekiyor. Amerika ve Çin 
arasındaki çekişme Ameri-
ka’yı farklı ticari partnerle-
re yöneltirse, yeni rotalar-
daki uğrak limanlarının bu 
yük hareketine hazır olup-
olmaması navlun fiyatlarını 
etkiyecek diğer bir faktördür. 
Umarım 2022 yılında kuy-
ruklar azalarak, fiyatların 
dengeye oturduğuna şahit 
olabiliriz ancak bu dengelen-
menin de bu yılın 2’inci çey-
reğinden sonra başlayaca-
ğına yönelik önemli ipuçları 
görüyoruz.

Burada yer alan bilgi, yorum 
ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı 
kapsamında değildir.
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For global finance markets, high 
inflation remains among the top 
risks to monitor closely through-
out 2022. Meanwhile, growth rates 
of countries will likely be shaped 
by how pandemic-related devel-
opments will affect  consumer 
demand in the period ahead.

In Turkey, inflation expectations 
for the next 12 months jumped to 
25,37% from 21,39%, according to 
the central bank’s January survey of 
market participants, while expec-
tations for the end-year rate of 
the dollar against the lira reached 
TL 16,13. Currently, surging infla-
tion data show that 2022 will be a 
rough year for Turkey. Treasury and 
Finance Minister Nureddin Nebati, 
in recent remarks about growth 
expectations in 2022 said, “I can 
see the appetite for growth in the 
market,” but add that he expected 
to see a single-digit growth rate for 
2022. The minister also said the 
inflation rate would go down to 
a single-digit figure in June 2023. 
However, most economists don’t 
find this to be a realistic outlook. 

‘No plans to up the interest rate’
Inflation was the top topic at 

a recent meeting where Minister 
Nebati  met with various econo-
mists, academics and market ana-
lysts in Istanbul. The minister said 
the Central Bank, although aware 
of the surge in inflation, wasn’t 

planning to increase the interest 
rate throughout the year. He also 
said he expected the inflation rate 
for the entire year to be around 30 
percent.

High inflation remains a huge 
threat for the US
Inflationary pressure expanded 

to much of the markets in global 
markets. The US Federal Reserve 
needs to reduce its balance sheet 
to fight inflation as quickly as pos-
sible and without disrupting the 
markets, analysts  say. As regional 
governors have made statements 
highlighting the need for increas-
ing the interest rate, analysts see 
inflation as the biggest risk for 
the US economy this year. The 
Fed, wishing to reign in the infla-
tion rate which in December 2021 
reached its highest in 39 years, has 
been signaling policy rate hikes, 

which will profoundly affect global 
markets, starting with emerging 
markets. Increased policy rate will 
trigger the appreciation of the dol-
lar and slow down growth, accord-
ing to analysts.

‘ECB remains optimistic’ 
Another statement on inflation 

came from European Central Bank 
President Christine Lagarde, who 
signaled the bank doesn’t expect 
to be as aggressive as the Fed when 
it comes to boosting interest rates 
to combat inflation. Lagarde said 
that the ECB maintains its view 
that inflation will decrease this 
year in the eurozone. She said wage 
demand has remained moderate in 
the eurozone, which was another 
reason supporting the ECB’s view 
that the inflation rate was going 
to bounce back from its current 
record-high point. Saying that the 
eurozone inflation isn’t as high as 
that of the US, she however, noted 
that the bank is ready to use the 
available tools, including the policy 
rate, after the end of its asset pur-
chase policies.

2022 will evidently be a year of 
fighting inflation for central banks 
around the world. With the imple-
mentation of policies against infla-
tion being set in motion, a more 
valuable dollar and periods of rate 
hikes are most certainly in store for 
global markets.
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Inflation concerns rise in global markets
As economies 
around the world 
slowly being to reco-
ver from the pande-
mic, central banks 
focus more intensely 
on fighting inflation 
as a priority target

SSY acquires Anchor Shipbroking
Simpson Spence Young (SSY), 
the largest independent shipbro-
ker in the world has announced 
that it was acquiring Anchor 
Shipbroking Inc.

A press release described  
Anchors as: “Based in Piraeus, 
Greece, Anchor Shipbroking are 
specialists in Sale & Purchase, 
offering a full range of services 

to their global network of clients.”
The company didn’t share 

details about the sum of the 
acquisition, but noted that it  
strengthens SSY’s S&P offering 
and is part of a long-term invest-
ment strategy to build out their 
forward order book, combining 
newbuildings and S&P with long-
term period and projects.

Expanding their S&P divi-
sion has been a key focus for 
the organization. In 2021 SSY 
announced that Toby English 
would be joining the firm to 
head up the global S&P depart-
ment which has teams based 
across the world including Lon-
don, Singapore, Shanghai, and 
Hong Kong.
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The antitrust regulator in South Korea 
has sanctioned 23 domestic and for-
eign container shipping companies for 
fixing maritime freight rates.

On 18 January 2022, the Fair Trade 
Commission (KFTC) said it had imposed 
a fine of KRW 96,2 billion (about $80,7 
million) on Korean and foreign carriers 
along with a corrective order.

The companies were reportedly 

involved in collusive conduct over the 
past fifteen years, unlawfully fixing 
higher freight rates on Korean-South-
east Asian sea routes.

Specifically, twelve local and elev-
en foreign companies colluded to set 
the prices of container cargo servic-
es on Korean-Southeast Asian import 
and export routes 120 times between 
2003 and 2018. According to KFTC, 

they collectively agreed on all freight 
rates, including the minimum level of 
the basic freight rate.

The South Korean companies in 
question are Korea Shipping, Nam-
seong Shipping, Dongyeong Shipping, 
Dongjin Merchant Marine, Beomju 
Shipping, SM Merchant Marine, HMM, 
Janggeum Merchant Marine (Sinokor), 
Cheonkyung Shipping, Pan Ocean, 

Heung-A Line, and Heung-A Shipping.
The foreign companies sanctioned 

by KFTC include Cheongri Navigation, 
Evergreen Marine Corporation, Wan 
Hai Lines, Yangming Marine Trans-
port Corporation, Sealand Maersk Asia, 
Pacific International Lines, New Gold-
en Sea Shipping (COSCO), Gold Star 
Line, Orient Overseas Container Lines 
(OOCL), SITC, and TS Lines.

In 2016 and 2017, the Fair Trade 
Commission also imposed penalties 
on a number of companies for LNG 
bid fixing and car carrier services anti-
trust law violations.

KFTC is a ministerial-level cen-
tral administrative organization and, 
under the authority of the South Kore-
an Prime Minister, functions as a qua-
si-judicial body.
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ABS, SDTR and 
SDARI develop 
methanol-fueled 
bulker

South Korea fines 23 shipping companies for fixing prices

An innovative methanol-fueled 
bulk carrier has been designed 
in a joint development project 
(JDP) between ABS, SDTR Marine 
Pte Ltd. (SDTR) and the Shang-
hai Merchant Ship Design & 
Research Institute (SDARI).

SDTR supplied key opera-
tional data and SDARI developed 
the design with ABS support 
and review. ABS also provided 
an analysis of methanol as fuel 
market outlook, including a 
vessel performance evaluation 
in various operating scenarios 
including under the European 
Union Emissions Trading System 
(Fuel EU, ETS).

“Methanol is a fuel which has 
genuine potential to contribute 
to shipping’s decarbonization 
goals. ABS is working on indus-
try-leading projects together with 
committed partners focused on 
delivering innovative solutions 
for the benefit of people, busi-
ness and the environment. We 
are delighted to be able to use 
our experience to support this 
project,” said Pier Carazzai, ABS 
Vice President, Pacific Regional 
Business Development.

“Continuous innovation to 
be a greener company is one 
of SDTR Marine Pte Ltd’s key 
objectives and goals. As a pro-
fessional and responsible Dry 
Bulk owner, we strive to con-
tinuously upgrade and innovate 
our Kamsarmax fleet to improve 
their energy efficiency to con-
tribute towards the decarboniza-
tion of the shipping industry. The 
joint development of the Meth-
anol-Fueled 85,000 DWT bulker 
with SDARI and ABS is an impor-
tant step for SDTR in our process 
in achieving a zero-carbon fleet 
in the future,” said Gao Dehui, 
CEO of SDTR Marine Pte Ltd.

“As one of the popular 
neo-Panamax bulk carriers, the 
85,000 DWT BC designed by 
SDARI has achieved good mar-
ket response. As of 2021, 37 con-
struction contracts have been 
signed. Taking into account the 
decarbonization requirements 
of the shipping industry, SDARI 
has developed a series of new 
energy fuel solutions for bulk 
carriers. The 85,000 DWT BC, 
which uses methanol as fuel, is 
one of them.



Sanmar Shipyards has signed its 
first contract of 2022 with loyal cli-
ent SMS Towage, the UK’s largest 
family-owned towage company. 

The contract is for the purchase 
of Sırapınar XV, a 2020-built tugboat 
based on the RAmparts 2200 design 
from Canadian naval architects Rob-
ert Allan Ltd, which is currently oper-
ating as part of Sanmar’s own fleet. 

Designed for maximum efficien-
cy in the performance of ship-han-
dling duties for sea going ships, the 
54-tonnes bollard pull Sırapınar XV 
will be the third Sırapınar series tug 
in the SMS Towage fleet, joining its 

sisters Pullman, built in 2017 and 
Lloydsman, built in 2019. It will 
become the 11th Sanmar-built tug 
in the fleet. 

Measuring 22,4m LOA with a 
10,84m molded beam, least mould-
ed depth of 4,4m and navigational 
draft of 4,89m, Sirapinar XV has a 
free running speed of 11 knots. It 
is powered by a CAT 3512C C rating 
main engine, producing 1,500 BkW 
at 1,600 rev/min and driving stand-
ard production 360-degree azimuth-
ing Schottel SRP 360 FP thrusters. 

Ali Gürün, Vice President of San-
mar Shipyards, said: “We are delight-

ed to get 2022 off to a flying start 
by signing a contract with our good 
friends and long-term partners at 
SMS Towage. It is always pleasing 
when an existing customer comes 
back for more. Our Sırapınar class 

tugs have proved extremely popu-
lar because of their low-manning 
operation due to a high standard of 
machinery automation. They have 
also been widely acclaimed for their 
overall design and performance, 

particularly their maneuvering, sea-
keeping and stability performance.” 

The contract has a planned 
delivery date of October 2022 when 
the tug will be mobilized by a San-
mar crew.
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Sanmar Shipyards 
signs first contract 
of the new year 

GTT scores 2 new LNG 
carrier tank design orders
French LNG containment spe-
cialist GTT has received two new 
orders, each for the tank design 
of one new LNG carrier (LNGC).

Gaztransport & Technigaz 
says it has received both orders 
at the end of 2021.

Firstly, it will provide the 
Mark III Flex membrane con-
tainment system for Korean 
shipyard Hyundai Samho Heavy 
Industries’ new LNGC. The ves-
sel will specifically offer a total 

cargo capacity of 174,000 cubic 
meters. HSHI will deliver this 
vessel in the last quarter of 2024.

Secondly, GTT will provide its 
NO96 L03+ membrane contain-
ment system for a smaller-ca-
pacity LNG carrier. The compa-
ny received this order from a 
shipyard whose name remains 
confidential at this stage.

The vessel is scheduled for 
delivery in the third quarter of 
2023.
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Turkey's test and training ship, 
TCG Ufuk (A-591) which has been 
developed fully employing nation-
al resources was delivered on 14 
January at a ceremony at İstanbul 
Shipyard, attended also by Presi-
dent Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan said the vessel would 
particularly rev up the capabilities 
of Turkey’s intelligence services.

“Turkey is currently among the 
10 nations in the world that can 
design, build and carry out main-
tenance of warships,” the president 
noted, saying that countries which 
don’t have independent defense 
industries cannot possibly look 
towards the future with confidence. 

Stating that he expected Tur-
key’s defense exports to exceed 
USD 4 billion at the end of this year, 
the president noted:  “We are con-

tinuing work and projects on com-
plicated systems that call for deep 
learning and artificial intelligence. 
We are fast on the way to reaching 
advanced countries of the world in 
materials and manufacturing tech-
nologies.”

“Building vessels for the world”
Erdoğagn said TGC Ufuk, the 

first intelligence collection ship of 
the Naval Fleet, was produced only 
through national capabilities. He 
said Turkey currently exports 180 
offshore platforms to 25 countries 
around the world. 

The ship was developed as part 
of the broader domestic ship design 
and development project MİLGEM 
(National Ship) – under the scope 
of which four corvettes were deliv-
ered to the navy and a frigate was 

launched. Ufuk was launched in 
early February 2019. With its com-
mand control, electronic systems, 
test and training system equip-
ment to be provided by Turkish 
defense giant ASELSAN, the vessel 
is tailored to be used in signal and 
electronic intelligence missions 
(SIGINT/ELINT) as well as meeting 
the test and training vessel require-
ments of the Turkish Navy.

The vessel, whose main con-
tractor is the prominent Turkish 
company STM, has a length of 
99,5 meters (326,44 feet), a beam 
of 14,4 meters, a 10-ton flight deck 
and can reach a maximum speed 
of 18 knots.

It can cruise continuously for 45 
days in international waters and 
under severe climate and sea con-
ditions.

'Turkey is among 10 countries which can build warships'

Digital investment platform 
WiSEED is launching a crowd-
funding campaign for NEOLINE 
Développement, a French pioneer 
in the development of environ-
mental-friendly maritime trans-
port solutions.

Simultaneous to the financial 
closing of the first NEOLINER’s con-
struction (60 million), this fundrais-
ing aims at reinforcing the means 
of the company NEOLINE Dével-
oppement, in order to participate 
in the financing of the shipping 
company NEOLINE Armateur.

It will also accelerate the devel-
opments of future sailing ships as 
well as future lines.

Founded in 2015 by a team 
of former merchant navy officers, 

NEOLINE is developing the NEO-
LINER, a roll-on/roll-off (RoRo) 
cargo ship using wind as the main 
propulsion and diesel-electric 
auxiliary propulsion, capable of 
offering safe and efficient trans-
port, reducing fuel consumption 
by up to 90% compared to a con-
ventional ship of equivalent size. 
NEOLINE offers a shipping solu-

tion that combines operational 
relevance, energy efficiency to 
move towards zero emission and 
meet the needs of shippers for 
their transatlantic logistics chains. 
It is scheduled to be fully opera-
tional in 2024.

Following an international call 
for tenders, NEOLINE has chosen the 
French shipyard NEOPOLIA Mobility, 

gathering a local network of large 
groups and smaller businesses, to 
build its first ship. This collaboration 
would allow more than 65% of the 
construction to be French.

NEOLINE’s first project con-
sists in commissioning a new mar-
itime transport service under sail, 
connecting Saint-Nazaire to the 
American East Coast, via Saint-
Pierre-et-Miquelon.

This line will be operated 
with one then two RoRo sailing 
ships. The first NEOLINER will be 
136 meters long for a 5,300 tons 
capacity and can welcome 12 pas-
sengers aboard.

This ship will allow saving 
more than 80% of fuel consump-
tion. It is intended to demonstrate 

that it is possible, by relying on 
the wind, to propel commercial 
ships in an almost-decarbonized 
way, while providing an indus-
trial-scale, efficient and environ-
mentally friendly logistics service.

Renault Group, Beneteau Group, 
Manitou Group, JAS Hennessy & 
Co, Michelin, Clarins, Longchamp 
and Rémy Cointreau –among 
others– have already signed firm 
commitments and stated their 
strong expectation for this first 
transatlantic line.

With more than 2 years to go 
before the launch of the first ship, 
contracts and letters of intent 
already ensure that the breakeven 
point of the first ship is covered, 
as well as 70% of the second ship.

Crowdfunding campaign launched to support sailing cargo ships
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Yüzen hava üsleri olan ve deniz-
deki bir filonun ana gemisi ola-
rak hareket eden bu gemiler, 
avcı uçakları, saldırı uçakları 
ve helikopterler de dâhil olmak 
üzere çok sayıda uçağı ve tank-
ları, araçları, çeşitli deniz plat-
formlarını da taşıyabilirler.

Halihazırda dünyada 13 
donanma tarafından aktif ola-
rak kullanılan toplam 41 uçak 
gemisi var. En çok uçak gemisi 
11 gemiyle ABD’de bulunurken, 
bu ülkeyi her biri bir uçak gemi-
sine sahip olan Çin, Hindistan, 
Fransa, Rusya ve Birleşik Krallık 
takip ediyor. Ayrıca Japonya (4), 

Fransa (3), Avustralya (2), Mısır 
(2), Brezilya (1), Güney Kore (1) 
ve Tayland (1) gibi ülkelerde 
de helikopter taşıyabilen küçük 
gemiler bulunuyor. 

MarineDeal News okuyucu-
ları için dünyanın en büyük 10 
uçak gemisini derledik.

1. Gerald R. Ford Sınıfı, ABD
Dünyanın en büyük uçak 

gemisi unvanı ABD Deniz Kuv-
vetleri’ne ait Gerald R. Ford 
Sınıfı muharebe gemisinde 
bulunuyor. Bu sınıftaki ilk gemi 
olan USS Gerald R. Ford, 2017 
Mayıs’ında hizmete alındı. Bu 

sınıftaki diğer dört gemi ise 
hâlâ yapım aşamasında. 2020 
yılında faaliyetlerine başlayan 
Gerald R. Ford’un tam yük dep-
lasmanı 100,000 ton ve uçuş 
güvertesi 78 metre uzunluğun-
da. Gemi 4 bin 539 mürettebat 
ve 75 uçak barındırabiliyor.

USS Gerald R. Ford, iki adet 
Bechtel A1B nükleer reaktörün-
den güç alıyor. Reaktörler top-
lamda 600 MW enerji üretiyor.

2. Nimitz Sınıfı, ABD
ABD Deniz Kuvvetleri’nin 

Nimitz Sınıfı nükleer tahrikle 
çalışan uçak gemileri ise dün-

yanın en büyük ikinci uçak 
gemileridir.

Adını İkinci Dünya Sava-
şı’nda Pasifik Filosu’nun 
Komutanı olan Amiral Chester 
Nimitz’den alan öncü gemi USS 
Nimitz 1975 yılında teslim edil-
mişken serinin en son gemisi 
olan USS George H.W ise 2009 
yılında faaliyete alındı. 

97,000 tonluk tam yük dep-
lasmanı ile 332,8 metre uzun-
luğundaki bu gemilerin 60 
uçak kapasitesi ve 77 metre 
genişliğinde uçuş güvertele-
ri bulunmaktadır. İki nükleer 
reaktör ile çalışan gemilerin 3 

Uçak gemileri yalnızca 
savaşlara katılmak 
için yapılmış devasa 
gemiler değildir. 
Dünyada sonu 
gelmeyen çatışmalar 
ve anlaşmazlıklar 
göz önünde 
bulundurulduğunda 
uçak gemileri 
aynı zamanda 
donanmaların prestij 
ve güç sembolleridir

Dünyanın en büyük uçak gemileri
Gerald R. Ford Sınıfı, ABD
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bin 200 gemi, 2 bin 480 hava 
mürettebatı olmak üzere 5 bin 
680 kişilik kapasitesi ve saat 30 
knot’un üzerinde hızlara ula-
şabilirler. 

3. Queen Elizabeth Sınıfı, 
Birleşik Krallık 
Dünyanın en büyük üçün-

cü uçak gemisi sınıfı Birleşik 
Krallık Deniz Kuvvetleri’nin 
en büyük uçak gemileri olan 
Queen Elizabeth Sınıfı gemi-
lerdir. Bu sınıftaki gemiler aynı 
zamanda Japonya’nın Yamato 
Sınıfı muharebe gemilerinden 
sonra ABD’ye ait olmayan en 
büyük ikinci donanma gemi-
leridir. Bu sınıftaki gemilerin 
öncüsü olan HMS Queen Eli-
zabeth 2017 Aralık'ta hizme-
te alındı. Bu serideki diğer 
gemi HMS Prince of Wales de 
2017 Aralık’ta suya indirildi ve 
2020’de hizmete başladı. Her 
iki geminin de yük deplasmanı 
65,000 ton civarı olup uzun-
lukları 280 metredir. Güvertede 
en son teknoloji ve otomasyon 
sistemleri bulunan gemilerin 
savaş harekâtlarına görev yap-
mak için yalnızca 679 kişiye 
ihtiyacı var.

4. Amiral Kuznetsov, Rusya
Rusya’ya ait Amiral Kuznet-

sov gemileri şu an faaliyette 
bulunan en iyi uçak gemileri 
arasındadır. Rus Deniz Kuv-
vetleri’nin amiral gemisi ola-
rak hizmet veren 305 metre 
uzunluğundaki Amiral Kuznet-
sov uçak gemisi 58,500 tonluk 
tam yük deplasmanına sahip. 
Çok amaçlı gemi ağır silah-
larla donatılmasının yanı sıra 
uçak gemisi olarak da hizmet 
veriyor. Uçak gemisi, 14,700 
metrekare genişliğindeki uçuş 
güvertesi ile Su-33, MiG-29K 
ve Su-25UTG/UBP STOVL avcı 
uçakları ile Ka-27S, Ka-27LD32 
ve Ka-27PLO helikopterlerini 
taşıyabiliyor. Amiral Kuznetsov 
ayrıca bin 960 gemi ve 626 hava 
mürettebat kapasitesine sahip.

5. Liaoning, Çin
Çin Halk Kurtuluş Ordusu 

(PLAN) donanmasında faaliyet-
te olan tek uçak gemisi Liano-
ing, dünyadaki en büyük beşin-
ci uçak gemisidir. Sovyet Ordu-
su için başlangıçta ikinci bir 
Kuznetsov Sınıfı olarak planla-
nan gemi, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra Çin tara-
fından satın alındı. 2012 yılın-
da Çin Halk Kurtuluş Ordusu 
donanması için yeniden inşa 
edildi. Eğitim gemisi olarak 
sınıflandırılan Liaoning, uçak 
gemisi harekâtları için deniz 
kuvvetlerine eğitim ve deneyim 
imkânı sunuyor. Tam yük dep-
lasmanı 58,000 ton olan gemi 
sabit kanatlı uçak ve helikop-
terlerden oluşan 50 hava taşıtı 

taşıyabiliyor. Uzunluğu ise 300 
metre.

6. INS Vikramaditya, 
Hindistan
Hindistan donanmasın-

da faal olan en büyük savaş 
gemisi olan INS Vikramaditya, 
dünyanın en büyük uçak gemi-
leri arasında yer alıyor. 283,5 
metre uzunluğundaki modi-
fiye edilmiş Kiev Sınıfı uçak 
gemisi 2013 yılında hizmete 
girdi. Daha önce Bakü ve Ami-
ral Gorshkov adlarıyla Sovyet 
donanması ve Rus donanma-
sına hizmet veren zırhlı gemi, 
Ocak 2004'te Hindistan tara-
fından satın alındı. 45,400 ton-
luk yük deplasmanı olan INS 
Vikramaditya, 26 Mikoyan MiG-
29K uçağı ve 10 Kamov Ka-31 
AEW&C ve Kamov Ka-28 ASW 
helikopteri de dâhil olmak üze-
re maksimum 36 uçak taşıma 
kapasitesine sahip.

7. Charles De Gaulle, Fransa
Fransa’nın nükleer güçle 

çalışan ilk yüzey gemisi olan 
Charles De Gaulle 2001 yılın-

dan beri hizmet veriyor. Adını 
Fransız devlet adamı ve Gene-
ral Charles de Gaulle'den alan 
gemide 18 adet Rafael uçağı 
konuşlandırılabilmekte.

42,500 ton tam dolu ağır-
lık kapasitesine sahip geminin 
uzunluğu 261,5 metre ve draft’ı 
9,42 metre. Saatte 27 knot hıza 
ulaşan gemide her biri 150 MW 
güç üreten iki adet Areva nük-
leer güç reaktörü ve toplam 61 
MW güç üreten iki adet Als-
tom buhar türbini bulunuyor. 
Yaklaşık 20 yıl nükleer yakıt 
ömrü bulunan taşıyıcı bin 350 
gemi, 600 hava personeli ve 
800 deniz piyadesi kapasitesine 
sahip olmasının yanı sıra bir 
Smart-S MK-2 radarı, 32 adet 
Aster 15 hava savunma füzesi, 
12 adet Mistral kısa menzilli 
hava savunma füzesi ve 8 adet 
Giat üretimi 20 mm top ve top-
lam 500 ton mühimmat taşıma 
kapasitesine sahip.

8. Cavour, İtalya
İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin 

amiral gemisi Cavour uçak 
gemisinin 30,000 ton tam yük 

deplasmanı bulunuyor.  Cavour 
244 metre uzunluk ve 39 metre 
genişliğe sahip. General Electric 
lisansı ile Fiat-Avio üretimi top-
lam 88,000 beygir güç üreten 4 
gaz türbin motorla donatılmış 
olan Cavour en çok 28 knot 
hıza ulaşabiliyor. 12 helikop-
ter ve 8 uçak kapasiteli han-
garı, 183 metre kalkış pisti ve 
24 ana muharebe tankı ya da 
50 amfibi zırhlı araç kapasite-
li garajı bulunan geminin 325 
amfibi personel taşıma kapasi-
tesi bulunuyor. Gemide 32 adet 
Aster-15 hava savunma füzesi, 
2 adet 76 mm Oto Melara Super 
Rapid top ve 3 adet 25 mm 
Oerlikon yakın hava savunma 
sistemi mevcut. 

Cavour üzerinde AV-8B 
Harrier II Vtol savaş uçakları, 
EH101, AB 212, NH90 ve SH3D 
helikopterler konuşlandırılıyor. 
Gemide açılı kalkış rampası da 
bulunuyor.

9. USS America, ABD
ABD donanmasının amfi-

bi hücum gemisi USS Ameri-
ca Ekim 2014'te hizmete girdi. 

Sınıfının ilk gemisi olan USS 
America, ABD donanmasının 
amiral gemisi olarak görev 
yapıyor. Helikopter ve V/STOL 
uçaklarını taşımak üzere tasar-
lanan bu sınıfa ait gemiler, 
45,000 ton deplasmana sahip 
olup, 20 adet F-35B uçağı ile 
konfigüre edildiğinde büyük 
uçak gemilerinin görevleri-
ni yerine getirebilmekte. 257 
metre (844 ft) uzunluğunda-
ki bu geminin tasarımı, Wasp 
Sınıfı amfibi hücum gemisi 
USS Makin Island'a dayanıyor.
Geminin hibrit bir elektrik tah-
rik sistemi bulunuyor.

10. Juan Carlos I, İspanya
İspanyol Deniz Kuvvetle-

ri’nin çok amaçlı amfibi hücum 
ve uçak gemisi Juan Carlos I, 
İspanyol donanmasında dizel-
elektrik tahrik sistemi kullanan 
ilk gemiydi. 20 Eylül 2020 tari-
hinde göreve başlayan geminin 
tam yük deplasmanı 26,000 ton. 
Gemi, ski jump rampası ile bir-
likte 202 metre (663 ft) uzun-
luğunda bir uçuş güvertesine 
sahip.

Geminin uçuş güvertesinde 
Harrier, F-35 Lightning II veya 
orta ölçekli helikopterler için 
sekiz iniş noktası, CH-47 Chi-
nook veya V-22 Osprey boyu-
tundaki ağır helikopterler için 
dört iniş noktası mevcut. Gemi, 
hafif araçları taşımak için kul-
lanılan bölmeyi ek depolama 
alanı olarak kullanarak 30 heli-
kopter veya 10/12 AV-8B Har-
rier II veya F-35 Lightning II 
ve 10/12 helikopter taşıyabilir. 
Geminin tamamlayıcısı, bin 
200 asker için ekipman ve des-
tek unsurları ile yaklaşık 900 
deniz personelidir. İki katlı çok 
fonksiyonlu garaj ve hangar, 
6,000 metrekareliklik (64,58 sq 
ft) bir alanı kapsıyor ve her kat-
ta 6,000 ton yük kapasitesine 
sahip. 

Queen Elizabeth Sınıfı, Birleşik Krallık

Nimitz Sınıfı, ABD
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Bir savunma sanayi semine-
rinde önemli firmalarımızdan 
birinin genel müdürü ile soh-
bet ederken, savaşta ve özellik-
le deniz harbinde teknoloji ne 
kadar imkân verse de vazifenin 
yerine getirilmesinde harekât 
alanındaki taktik komuta-
nın birinci derecede sorumlu 
ve yetkili olduğunu söyledim. 
Kendisi bu sözüme şaşırdı ve 
‘‘emirler en tepeden gelmiyor 
mu, askerlik bunu gerektirmi-
yor mu?’’ diye sordu. Bu soh-
bet aslında siviller tarafından 
askeri planlama ve harekâtın 
icrasının pek de anlaşılmadığı-
nı ve sivil-asker ilişkilerinin ne 
kadar önemli olduğunu ortaya 
koyuyordu. 

Harp silah, araç ve taktik-
leri tarih boyunca teknoloji ile 
birlikte gelişti. Son 20 yılda ger-
çekleşen iletişim araçları, bil-
gisayar ve ağ sistemlerindeki 
baş döndürücü gelişmeler ise 
harekât alanında yeni bir tek-
noloji çağını başlattı. Bu dönü-
şüm, ağ merkezli harp (Network 
Centric Warfare) olarak adlan-
dırılan, harbin icrasına yönelik 
yeni bir yaklaşımla sonuçlan-
dı. Ağ merkezli harp, sensörler, 
karar vericiler ve silah sistem-
leri arasında oluşturulan ağ 
destekli farkındalık sayesinde, 
bilgi üstünlüğünün ve durum-
sal farkındalığın elde edildiği 
ve bunun sonucu olarak top-
lam harp gücünün artırıldığı bir 
kavram olarak tanımlanmak-
tadır. İhtiyaç duyulan büyük 
miktardaki bilginin çok süratli 
bir şekilde paylaşılması, tanım-
lanmış taktik resmin derlene-
rek tüm karargâh ve birlikler 
tarafından gerçek veya gerçe-
ğe yakın zamanlı olarak takip 
edilebilmesine imkân vermekte, 
bu sayede birlikler kendi ken-
dini adapte ederek komuta hızı 
ve harekâtın temposunu artır-
makta, hassas ve doğru angaj-
manlarla elde edilen yüksek 
ateş gücü ile harekât sürdürül-
mektedir. En azından beklenti 
bu yöndedir. 

Ayrıca, söz konusu savaş ala-
nı farkındalığına ilave olarak, 
her seviyedeki komutan niyet-
lerinin daha açık bir şekilde 
anlaşılmasıyla, geleneksel dikey 

hiyerarşik komuta ve kontrol 
(C2) yapılarına olan ihtiyacın 
ortadan kalkacağı, kararların 
en düşük komuta düzeyinde 
alınabildiği, daha yatay ve mer-
kezi olmayan bir teşkilat yapısı-
na doğru gidileceği beklenmek-
tedir. 

Beklenti bu şekilde olmakla 
birlikte, ABD’nin yapmış olduğu 
çeşitli harekâtlarda komuta ve 
teşkilatlanma ile ilgili bu anla-
yıştan daha farklı, hatta tam 
tersi durumlarla karşılaşılmış, 
taktik kararların en tepeden 
verildiği görülmüştür.

Harpte, siyasi hedefler ile 
taktik eylemler arasında cere-
yan eden üç seviyeli bir harekât 
ortamı vardır: Stratejik, operatif 
ve taktik. Bu seviyeler arasın-
da sabit sınırlar yoktur. Komu-
tanların harekâtı mantıklı bir 
şekilde sevk ve idare etmeleri, 
hedef ve kaynakları uygun bir 
şekilde tahsis etmeleri, yetki ve 
sorumluluk sınırlarının “komu-
ta vüs’atı” gözetilerek belirlen-
mesi için gerekli olan bir teşki-
latlanma yaklaşımıdır. 

Bazı karşı görüşler, ağ mer-
kezli harbin sağladığı ortak 
resme sahip olan üst düzey-
deki komutanların, durumun 
operasyonel ve stratejik yön-
lerine odaklanmak yerine tak-
tik kararlara daha fazla müda-
hil olacağını ileri sürmekteler. 
İnsansız araçların yaygınlaş-
ması, ağ sistemleri sayesinde 
taktik saha görüntülerinin ger-
çek zamanlı olarak her kade-
medeki komutanlar tarafın-
dan izlenebilmesi, üst düzey 
komutanları ister istemez tak-
tik kararlara müdahale etme-
ye kışkırtmaktadır. Kışkırtma 
kelimesini özellikle kullandım, 
zira bu istenen bir durum 
değildir. Ortak resmin payla-
şılması neticesinde komuta 
seviyeleri birbirine karışmakta, 
özellikle operatif seviye devre-
den çıkmaktadır. Netice olarak 
bu durum stratejik ve opera-
tif seviyenin taktik detaylarla 
boğulmasına, büyük resmin 
gözden kaçmasına neden ola-
bilmektedir. 

ABD’nin edindiği tecrübelere 
bakıldığında, uzaklarda cere-
yan eden harekâtın merkezden 
kontrol edilmek istenmesinde 
muhabere gecikme ve kesin-
tileri, ortak resimden görüle-
meyecek taktik detaylara vâkıf 
olunamaması, üst komutanlar 
tarafından yapılan müdahaleler 
sonucunda taktik komutanla-
rın inisiyatif almada tereddütler 
yaşaması ve bunun sonucun-
da hedeflerin kaybedilmesi gibi 
birçok sorunun ortaya çıkabil-
diği görülmüştür. 

Komutanın niyeti
Etkili liderler, vazifenin başa-

rılması için ast komutanlarına 
açık ve özlü olarak neyin yapı-
lacağını emrederler. Bu emir-
de maksat, öncelikler, istenen 
nihai durum, kısıtlamalar ve 
riskler belirtilir. Görevin “nasıl” 
yapılacağına girilmez. Nasıl 
yapılacağı hususu, ast komu-
tanların uhdesindedir.  “Vazife 
tipi emir/komuta” (mission type 
command) yönteminde, ast 
komutanlar, doktrin birliği, kuv-
vet, zaman ve mekân ilişkilerini 
değerlendirmek suretiyle yap-
tıkları durum muhakemesi ve 
plana göre harekâtı icra ederler. 
Vazife tipi komutada, astın ini-
siyatif almasına, sorumluluğun 
kabulüne ve güvene dayanan, 
merkezi olmayan bir komuta 
anlayışı vardır. Harekât, planla-
nandan farklı cereyan etse dahi 
komutan niyetinde belirtilen 
nihai durum, ast komutanların 
ilave emirlere gerek duymak-
sızın görevi yerine getirmele-
rini sağlar. Yakın geçmişteki 
harekâtlar göstermiştir ki iyi 
tanımlanmış komutan niyeti 
ışığında, savaşın belirsizliğinde 
(fog of war) vazife tipi komuta 
ile inisiyatif sahibi ast komu-
tanların görevin yerine getiril-
mesinde başarılı olduğu, komu-
tan niyetinin iyi tarif edilmediği 
durumlarda ise üst komutanla-
rın günlük taktik olaylara reak-
tif bir şekilde mikroyönetim 
tarzındaki emirlerle müdahale 
ettiği görülmüştür.  

Bu bilgiler ışığında “komuta” 
kavramını ağ merkezli savaşta 
tekrar ele alalım. Taktik sevi-
ye komutanların sürekli olarak 
stratejik karargâhla iletişimde 
olması, ister istemez merkezi 
komuta ve merkezi icra yönte-
mine kapı açmaktadır. Bu duru-
mun birçok mahsuru vardır. 
Taktik detaylarla boğulan stra-
tejik liderliğin harekâtın akışı 
içinde sonrasını görememesi, 
uzun ve orta vadeli planlama 
yapamaması, ast makamlardan 
gelen talep ve tensiplere zama-
nında cevap verememesi ve 
yoğun bilgi akışı içinde ehemle 

mühimi, acil ile normali ayırt 
edememesi ve adeta felç olması 
vb. nedenlerle harekât tempo-
sunun gerisinde kalarak zama-
na duyarlı birçok faaliyetin 
icra ettirilememesi neticesinde 
harekât çıkmaza sürüklenecek-
tir. Ayrıca, aşırı bilgi yüklemesi 
sebebiyle veya çeşitli arızalar 
karşısında, teknolojiye aşırı 
güvenen bir komutan yetersiz 
veya etkisiz hâle gelebilir.

Mikro-yönetimin bir diğer 
olumsuz tarafı, her taktik 
durumda üstlerden emir bek-
leyen komuta zinciri içindeki 
ast komutanların karar verme 
becerilerinin olumsuz yönde 
etkilenmesidir. Taktik seviyede 
karar veremeyen komutanlar, 
operatif ve nihayetinde stratejik 
konumlara geldiklerinde doğru 
kararlar vermede sıkıntı yaşa-
yacaklardır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, 
ağ merkezli harbin uygulanma-
sı ve gelişiminde, teknolojinin 
yanı sıra insani boyut da dik-
kate alınmalı ve komutanların 
buna ayak uyduracak düşün-
ce ve doktrine sahip olması 
sağlanmalıdır. Ağ sadece, bir 
komutanın kullanabileceği veri 
miktarını artırabilir; o komuta-
nı daha iyi bir karar verici veya 
daha iyi bir lider yapmaz. Karar 
üstünlüğü, bilgi üstünlüğünün 
otomatik bir sonucu değildir. Ağ 
merkezli harbin başarısı, ağın 
kendisinden değil, ağın arka-
sındaki karar vericilerden kay-
naklanır. Tabii ki her lider bir 
mikro yönetici değildir, ancak 
Bosna, Kosova, Afganistan’daki 
operasyonel ve teknolojik eği-
limler, çoğu üst düzey liderin 
kokpite veya sipere geri dönme 
dürtüsüne direnemediğini gös-
termiştir. 

Sonuç olarak; büyük miktar-
da belirsizlik ve girdilerin (fog 
and friction of war) olduğu harp 
ortamında karar alan insan 
faktörünün yerini, günümüz 
itibarı ile başka bir olgunun 
alamayacağı ve bu nedenle her 
seviyedeki komutanın yetki ve 
sorumluluklarının bir ağ siste-
mine devredilemeyeceğidir. Bu 

kapsamda abartılı bir algı oluş-
turan ABD kaynaklı ağ merkez-
li harp (NCW) kavramı yerine 
İngiliz tanımlaması olan ağ-
etkin (Network Enabled Capa-
bility-NEC) veya ağ-destekli 
harp kavramının daha doğru 
bir yaklaşım olduğu söylene-
bilir. Komuta ve kontrol (C2) 
işlevi, en düşük uygun seviye-
de inisiyatif almayı ve karar 
vermeyi kolaylaştıracak şekilde 
komutan merkezli ve ağ destek-
li olmalıdır. Ağ merkezli harp 
savunucularının başta da söy-
lendiği gibi yatay ve merkezi 
olmayan bir teşkilat yapısının 
oluşturulabilmesi için, orta ve 
alt seviye komutanlara daha 
fazla inisiyatif ve takdir hakkı 
verilmelidir. Karar mekanizma-
larını yavaşlatan dikey hiyerar-
şik teşkilat yapıları, ağ-destek-
li sistemlerin yardımı ve yetki 
devri ile daha yataya evirilme-
lidir. Nihayetinde, vazife tipi 
komuta, merkezi olmayan bir 
yönetim anlayışı öngördüğün-
den ağ-destekli harbin doktrini 
bu hususu muhafaza etmeli 
hatta daha da geliştirmelidir. 

Üst komutanlar, mümkün 
olan her durumda vazifenin 
başarılması için niyetlerini açık 
ve öz olarak aktardıktan sonra 
astlarına yetki devrinde bulun-
malı ve onların kararlarına 
güvenmelidir. Ast komutanlara 
verilen yüksek sevk ve idare eği-
timleri, icra edilen tatbikatlar 
ve güçlü bir doktrin birliği bu 
itimadı sağlayacaktır. 

Üst komutanların ileri tek-
nolojinin yokluğunda da etkin 
liderlik yapabilmeleri, ayrı-
ca açık ve öz ifade edilmiş bir 

“komutan niyeti” geliştirmenin 
önemini kavrayabilmeleri için 
eğitim ve tatbikat senaryoların-
da teknolojinin sağladığı kolay-
lıklar üzerinde arızalara da yer 
verilmesi önemlidir. Mesela, 
ilk angajmanlardan sonra İHA 
görüntüsünün bir anda yok 
olması bu konunun anlaşılması 
için çarpıcı bir örnek olabilir.

Teknoloji ne kadar gelişmiş 
olsa da binlerce yıllık tecrübenin 
imbiğinden geçerek olgunlaşan 
harp prensipleri ve harp sana-
tının inceliklerini kavramış, iyi 
eğitimli, tecrübeli komutanların 
varlığı önemini korumaktadır. 
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Hindistan’ın inşa ettiği yerli 
uçak gemisi Indigenous Aircraft 
Carrier (IAC) INS Vikrant’ın açık 
denizdeki üçüncü tur deneme-
leri tamamlandı. 9 Ocak’ta Koc-
hi Limanı’ndan yola çıkan gemi 
karmaşık manevraların yer aldı-
ğı denemeleri tamamladıktan 

sonra 16 Ocak’ta geri döndü.
INS Vikrant’ın önümüzdeki 

ağustos ayında hizmete alınma-
sı planlanıyor. PRO Defense Koc-
hi tarafından yapılan duyuruda, 

“IAC Vikrant, çok sayıda gemi sis-
teminin çalıştırıldığı ve gemiye 
takılan çeşitli ekipmanlarla ilgili 

yapılan eğitimlerle test edildi-
ği üçüncü deniz denemelerini 
tamamladıktan sonra geri dön-
dü,” ifadeleri kullanıldı.

Uçak gemisinin test turla-
rı esnasında toplanan veriler, 
gerekli denetimlerin gerçekleşti-
rilmesi ve gemi üzerinde yapıla-

cak kalan işlemlerin yürütülme-
si sırasında ayrı ayrı incelenecek.

Denemeler, Savunma Araştır-
ma ve Geliştirme Organizasyo-
nu (DRDO) tesisi Deniz Bilim 
ve Teknoloji Laboratuvarı'ndaki 
bilim insanları tarafından göz-
lemlendi.

IAC Vikrant, 5 günlük ilk 
deniz demelerini geçtiğimiz 
ağustos ayında gerçekleştirmiş-
ti. 40,000 ton ağırlığındaki gemi, 
ikinci denemelerini ise ekim 
ayında güney Arap Denizi üze-
rinde 10 gün süren test işlem-
lerinin ardından tamamlamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı (MoD) ile 
Alman Thysensenkrupp Marine 
Systems arasında üç adet Dakar 
Sınıfı denizaltı inşası için sözleşme 
imzalandı. 

Taraflar arasında gerçekleşen 
uzun görüşmelerin ardından teknik 
içerik ve sözleşme şartları üzerinde 
anlaşmaya varıldığını söyleyen MoD, 
anlaşmanın değerinin 3,4 milyar 
dolar olacağını açıkladı. 

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda 
bulunan Thysensenkrupp Mari-
ne Systems CEO’su Dr. Rolf Wirtz, 

“Thysensenkrupp Marine Systems 
ve Almanya olarak İsrail Savunma 

Bakanlığı ve İsrail donanması ile 
uzun yıllara dayanan işbirliğimizi 
sürdürmekten onur ve gurur duyu-
yoruz. Yeni denizaltı sınıfı sayesinde 
İsrail’e son teknoloji ürünü, yenilik-
çi ve en gelişmiş yetenekleri kazan-
dırmış olacağız,” dedi. 

Yeni denizaltı serisi, İsrail donan-
masının ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanacak. Üç yeni Dakar 
Sınıfı denizaltı 90’larda inşa edilen 
üç Dolphin Sınıfı denizaltının yeri-
ni alacak. Thysensenkrupp Marine 
Systems’in sözleşmeyi yürürlüğe 
sokmadan önce tedarikçileriyle bir 
görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Hindistan uçak gemisinin üçüncü 
denemelerini tamamladı

MoD ile TMS üç denizaltı için anlaştı

Amerikan donanması yeni 
F-35 programı kapsamında ilk 
kez bir uçak gemisinde yeni 
tip F-35C filosunu konuşlan-
dırdı. Uçak gemisi Abraham 
Lincoln, Kara Şövalyeler ola-
rak da adlandırılan F-35C filo-
su konuşlandırılan ilk görev 
grubu olarak San Diego’dan 
ayrıldı. 

F-35C savaş uçaklarının 
uzun menzilli ateşleme gücü 
ve elektronik harp yetenekleri 
sayesinde ABD donanmasının 

Pasifik Bölgesi’ndeki faaliyet 
kabiliyetini geliştireceği öngö-
rülüyor. Abraham Lincoln 
uçak gemisi aynı zamanda 
ABD donanması tarihinde bir 
nükleer uçak gemisinin ilk 
kadın komutanı Albay Amy 
Bauernschmidt komutasında 
görev yapıyor. 

Donanma, büyük uçak 
gemilerinden kalkış için 
tasarlanan F-35C uçaklarının 
yanı sıra F-35B dikey kalkış 
filolarını da kullanıyor. 

ABD'de yeni F-35 dönemi
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5 numaralı sözde ruhsat sahasın-
da Exxon Mobil ve Qatar Petrolium 
şirketlerine ruhsat verilmesi

GKRY, Türk deniz yetki alanlarıy-
la da çakışan sözde 5 numaralı ruh-
sat sahasında Exxon Mobil ve Katar 
Petrolleri Ortaklığına, 10 Aralık 2021 
tarihinde arama ve sondaj ruhsatı 
verdi.1

Daha önce sözde 10 numara-
lı ruhsat sahasında tahminen beş ila 
sekiz trilyon fit küp doğalgaz rezervi 
keşfeden konsorsiyumun yılbaşından 
itibaren 10 numaralı blokta bir değer-
lendirme kuyusu açması, 5 numaralı 
ruhsat sahasındaki çalışmalarına ise 
2022'nin ikinci yarısında başlaması 
bekleniyor. 2

Gelişmelere istinaden yapılan açık-
lamada Türk Dışişleri Bakanı; ABD ve 
Katar’ın, sözde 5’inci bloktaki faaliyet-
leri esnasında Türkiye’nin kıta sahanlı-
ğına girmeyecekleri güvencesini verdi-
ğini ifade etti. 3

Bu açıklama Türkiye’nin sözde 
5 numaralı parseldeki faaliyetlere 
müdahale etmeyeceğini gösterdi. 

ABD-Yunanistan Sahil Güvenlik 
Birimleri arasında imzalanan 
Mutabakat Muhtırası

ABD-Yunanistan işbirliği 14 Aralık 
2021 tarihinde Sahil Güvenlik Birimleri 
arasında imzalanan Mutabakat 
Muhtırası (MM) ile yeni bir boyut 
kazandı. 

MM’nin imza töreninde konu-
şan ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi, 
Anlaşma’nın ABD-Yunanistan strate-
jik diyaloğu ile uyumlu olacak şekil-
de güvenlik, harekât faaliyetleri, bilgi 
değişimi, balıkçılığın kontrolü, çev-
renin korunması ve eğitim alanlarını 
kapsadığını belirtti. 

Büyükelçi’nin konuşmasında, 6’ncı 
Filo unsurları ile Yunan Sahil Güvenlik 
Birimleri arasındaki “kuvvetler arası 
(interservices)” işbirliğine atıfta bulu-
narak, icra edilen faaliyetlerin “…stra-
tejik önemi haiz bu bölgede deniz ula-
şım yollarında istikrarın sağlanması” 
maksadına yönelik olduğunu vurgula-
ması dikkat çekti. 4

ABD’nin son dönemde 
Yunanistan’ın büyük bölümünde 
askeri güç konuşlandırmasına yönelik 
sürecin bu son adımında kolluk yetki-
lerinin haiz güvenlik güçleri arasında 
ve bu güçler ile askeri kuvvetler ara-
sındaki irtibatı da sağlaması, bu suret-
le gelecekte deniz güvenliğinin kolluk 

boyutunda da faaliyet gösterebilecek 
konuma gelmesi ciddi sonuçları olabi-
lecek, önemli bir gelişme oldu. 

Kazakistan
Kazakistan’da yaşanan olaylar 

ocak ayının en önemli gelişmelerinden 
biriydi. 

Rusya ve Çin’e komşu stratejik 
önemi haiz coğrafi konumu, hidro-
karbon ve maden yatakları bakımın-
dan sahip olduğu zenginlikler ve Orta 
Asya’daki en büyük ekonomilerden 
biri oluşu ile öne çıkan Kazakistan’ın 
batısında, 2 Ocak 2022 tarihinde, sıvı-
laştırılmış petrol gazına yapılan zamlar 
ve ülkedeki sosyoekonomik durumun 
kötüleşmesi sebebiyle başladığı iddia 
edilen protesto gösterileri süratle ülke 
geneline yayıldı. 5

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın, 
protestolarda "yabancı güçler tara-
fından eğitilen teröristlerin rol oyna-
dığı" gerekçesiyle Kollektif Güvenlik 
Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) yaptığı 
yardım çağrısı6 üzerine çoğunluğu Rus 
olan yaklaşık 2 bin 300 kişilik bir askeri 
kuvvet Kazakistan’da hassas olarak 
değerlendirilen bölgelerde güvenliği 
sağlamakla görevlendirildi.7 7 Ocak 
2022 tarihinde ülkede anayasal düze-
nin büyük ölçüde yeniden tesis edildiği 
açıklandı. Olayların yatışması üzerine 
Barış Gücü 13 Ocak 2021 itibarıyla 
Kazakistan’dan ayrılmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, olayla-
ra ilişkin değerlendirmesinde;

n Kazakistan’ın uluslararası terör 
ile karşı karşıya kaldığını, 

n KGAÖ ülkelerinin, "renkli devrim" 
senaryolarının uygulanmasına müsaa-
de etmeyeceklerini gösterdiğini, 

n Kazakistan’da yaşananların KGAÖ 
ülkelerinin iç işlerine karışmaya yönelik 
ilk teşebbüs olmadığını ifade etti.8

Kazakistan’daki gelişmelerin;
n Rusya ile ABD ve Rusya ile NATO 

arasındaki görüşmelerin hemen önce-
sinde, 

n Rusya üzerindeki Ukrayna ve 
Belarus’a yönelik baskıların artırıldığı 
bir dönemde yaşanması,

n Ukrayna, Gürcistan, Belarus ve 
Ermenistan’da yaşanan süreçlerle 
benzerlik arz etmesi dikkat çekerken, 
Rusya’ya yönelik yeni bir cephe açıl-
mak istendiğinin de sinyallerini verdi. 

ABD-Rusya Stratejik İstikrar 
Diyaloğu

ABD-Rusya Stratejik İstikrar 
Diyalog Toplantısı 10 Ocak 2022’de 
Cenevre'de yapıldı. Toplantıdan somut 
bir sonuç çıkmadı. Rusya özetle; 

n NATO'nun daha fazla genişle-
memesi, 

n 1997'den sonra ittifaka katı-

lan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
İttifak'ın faaliyetlerine son verilmesi 
(1997 itibariyle bu ülkelere yerleştiri-
len kuvvetlere ek başka silah ve kuvvet 
konuşlandırılmaması), 

n Ukrayna’nın NATO üyesi olma-
ması, 

n Bu konulara ilişkin güvenlik 
garantilerinin verilmesi yönündeki 
yaklaşımını tekrarladı.

ABD tarafı ise;
n NATO'nun daha fazla genişleme-

mesinin kabûl edilemeyeceğini, 
n 1997’ye geri dönülemeyeceğini,
n Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etme-

sinin bedelinin ağır olacağını,
n NATO’ya katılmanın ve NATO'da 

kalmanın ülkelerin egemen kararı 
olduğunu ifade etti. 

Rusya Dışişleri Bakanı’nın 17 Ocak 
2022 günü ABD ve NATO'dan güvenlik 
garantileriyle ilgili müzakereler konu-
sunda yanıt bekledikleri açıklaması9

sürecin devam ettiğinin göstergesi 
oldu.

Rusya-ABD ve Rusya-NATO görüş-
melerinden somut bir sonuç çıkma-
ması;

n Taraflar arasındaki mücadele-
nin ve vekalet savaşlarının sertleşerek 
süreceğini, 

n Karadeniz, Baltık Bölgesi, 
Belarus ve Ukrayna’da yaşanan ger-
ginliklerin artarak devam edeceğini 
gösterdi.

ABD’nin East Med projesine yöne-
lik açıklamaları

ABD'nin İsrail, GKRY ve Yunanistan 
tarafından Doğu Akdeniz'de yapılması 
planlanan East Med projesine verdiği 
desteği geri çektiği, projenin ekono-
mik açıdan uygulanabilirliği ve çevre 
konularına yönelik endişelerini Yunan 
makamlarına ilettiği haberleri 11 Ocak 
2021 tarihinde açık kaynaklara yansıdı.10

Hatırlanacağı üzere Doğu 
Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs 
üzerinden Yunanistan'a, oradan da 
İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen 

"East Med" projesine ilişkin Anlaşma, 
Atina'da 2 Ocak 2020'de düzenlenen 
bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY 
arasında imzalanmıştı.11

Eski ABD Başkanı Trump dönemin-
de Proje’ye güçlü şekilde destek sağ-
lanmış olması nedeniyle, bu açıklama 
ABD yönetimi açısından bir “U dönüşü” 
olarak değerlendirildi.12

Konu kapsamında ABD tarafından 
yapılan ve 17 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 
açık kaynaklara yansıyan diğer değer-
lendirmelerde özetle;13

n Bölgedeki ülkelerin elektrik hat-
larının birbirine bağlanmasına öncelik 
verilmesi gerektiği,

n Bu bağlamda ABD’nin, Mısır-

GKRY-Yunanistan elektrik şebekelerini 
birbirlerine bağlayacak Avrupa-Afrika 
bağlantısı ve İsrail, GKRY, Yunanistan 
ve Avrupa'nın elektrik şebekelerini 
birbirine bağlayacak Euro-Asia bağ-
lantısı gibi projeleri desteklediği, bu 
tür projelerin önemli enerji pazarlarını 
birbirine bağlayacağı, 

n Ayrıca, enerji güvenliği ve 
doğalgaz tedarikinin çeşitlendirilme-
si anlamında Alexandroupoli LNG 
Terminali (FSRU) ve Bulgaristan ile 
Kuzey Makedonya arasındaki bağlantı 
hattı projelerinin East Med boru hattı 
projesinden daha ucuz ve daha önce 
bitirilmesi gereken projeler olduğu 
açıklamaları yapıldı.14

Esasen, ABD’nin bu açıklamaları-
nın projeye verilen desteğin tamamen 
çekilmesinden ziyade projeler arasın-
daki önceliklerin değiştirilmesi olarak 
okunması gerekiyor. 

Yani dış siyasi ortamdaki dönem-
sel değişikliklere göre bu önceliklerin 
yeniden değişikliğe uğraması müm-
kün görülüyor. 

Zira ABD temelde; Doğu Akdeniz 
ve Doğu Akdeniz’i çevreleyen coğraf-
yadaki birçok önemli anlaşmazlığa 
rağmen bölge ülkelerini enerji kay-
naklarının araştırılması, çıkarılması 
işletilmesi ve nakli üzerinden birbiri-
ne bağlamak, gazı ve enerjiyi en ucuz 
şekli ile Avrupa’ya yönlendirmek, bu 
suretle Avrupa’nın enerji tedarik kay-
naklarını çeşitlendirmek ve nihayetin-
de Rusya’nın pazar payını ve etkinliğini 
azaltmak istiyor. 

Dolayısıyla ABD’nin açıklamaları-
nın özde Türkiye’nin deniz yetki alan-
larının sınırlandırılması konusundaki 
yaklaşımına destek veren bir yönü 
bulunmuyor. 

Ancak söz konusu açıklamalar 
Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğal-
gazın Avrupa pazarına Türkiye üze-
rinden nakledilmesi yaklaşımına katkı 
sağlıyor. 

Halkbank Davası süreci
14 Ocak 2022 itibarıyla, ABD 

makamlarınca İran'a karşı uygulanan 
Amerikan yaptırımlarını deldiği iddia 
edilen Halkbank'a yönelik yargı süre-
cinde de önemli bir gelişme yaşandı. 

Davada yargılama süreci, ABD’de 
Anayasa Mahkemesi statüsünde-
ki Yüksek Mahkemeye başvurulmuş 
olması nedeniyle görevli mahkeme 
tarafından donduruldu.15 Bu durum 
mahkeme karar sürecinin ötelenmiş 
olması nedeniyle önem arz etti. 

Sonuç
ABD’nin, 
n Yunanistan’da istediğini elde 

ettiği ve bölgedeki stratejik konuş-

lanmasını tamamladığı, 
n Avrupa’da Rusya’ya karşı bir-

leştirilmiş bir cephe oluşturmaya 
gayret ettiği, 

n Bu bağlamda NATO ve AB ile 
birlikte Ukrayna ve Belarus üzerin-
den Rusya’ya yüklendiği, 

n Ukrayna’da 2014’ün rövanşını 
almak için hazırlık yaptığı,

n Kazakistan üzerinden 
Rusya’ya karşı yeni bir cephe açma-
ya gayret ettiği bir dönemden geçi-
liyor. 

Bu dönemde ABD’nin gerek 
East Med projesi kapsamındaki 
açıklamaları, gerek sözde 5 numa-
ralı blokta Türkiye’nin kıta sahan-
lığına girmeyeceği yönünde verdi-
ği güvence ve gerekse Halkbank 
Davası’nın dondurulması kararının 
zamanlaması dikkat çekiyor.

ABD’nin bu adımlarının Türkiye-
İsrail, Türkiye-Ermenistan ve 
Türkiye-BAE ilişkilerindeki geliş-
melerle birlikte okunması mümkün 
görünüyor. Bir diğer olasılık ise bu 
adımların Türkiye-Rusya ilişkilerin-
deki dengenin ABD lehine çevril-
mesi ve/veya yaşanan küresel ger-
ginlikte Rusya’ya karşı Türkiye’nin 
coğrafi konumundan ve imkân kabi-
liyetlerinden daha fazla istifade edi-
lebilmesi için atılıyor olması. 

Gelişmelerin gerçek nedenleri 
ortaya koyacağı mevcut durumda, 
hep vurguladığımız gibi, menfaat-
leri bölgesel işbirliği mekanizma-
ları ve bölge merkezli politikalarda 
yatan; Karadeniz, Ege, Akdeniz, Irak 
ve Suriye’nin kuzeyi, Doğu Akdeniz 
ve Kıbrıs Adası’ndaki menfaatleri 
ABD ve AB ile örtüşmeyen Türkiye 
için sürecin son derece dikkatle 
yönetilmesi gerekiyor.
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den de yayınlanmıştır. 

14https://tr.euronews.com/2022/01/17/trt-
world-de-eastmed-i-elestiren-dan-sman-hochs-
tein-a-abd-d-sisleri-destek-vermedi 

15https://www.dw.com/tr/abddeki-
halkbank-davas%C4%B1-ask%C4%B1ya-
al%C4%B1nd%C4%B1/a-60431799

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Yeni yıla girerken…

Yeni yıla önemli 
küresel ve bölgesel 
gelişmelerle girildi
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17 Şubat 1926’da yürürlü-
ğe giren Türk Medeni Kanunu 
çağdaş uygarlığı hedef edinmiş 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 
aile yapısının sağlam temellere 
dayatılması, kadın, erkek eşitliği 
ve laiklik açılarından devrimci 
yenilikler getirmiştir.

Medeni Kanun’dan önce kişi-
lik hukuku, aile hukuku, miras 
hukuku, borçlar hukuku konu-
larında 1868-1876 yılları ara-
sında dinsel hukuka (fıkıh) göre 
hazırlanmış Mecelle yürürlükte 

idi. Mecelle, dini esaslara göre 
hazırlanmış olduğundan toplu-
mun değişen ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde değiştirilememiş, 
toplumun gerisinde kalmış idi.

1926 yılına gelindiğinde 1851 
maddeli Mecelle’nin ancak 300 
maddesi geçerli kalmıştı.

Mecelle’de kadın erkek eşit-
liği gözetilmemiş, erkeğe kadın 
üzerinde hâkimiyet getirilmişti. 

Kadının boşanmayı isteme hakkı 
olmadığı hâlde erkeğin “boş ol” 
demesi ile aile birliği sona eriyor-
du. Kadının mirasta ve çocuklar 
üzerindeki velayet hakkı erkek-
ten daha azdı. Dini nikâh yeterli 
idi. Nikâhı kılan imam ve iki 
şahit öldüğünde evliliği kanıtla-
yacak resmi bir kayıt bulunmu-
yordu.  Kocasının izini olmadan 
kadın ev dışında çalışamazdı. 
Evlilik yaşı yasa ile belirlenme-
diğinden çocuk gelinler yaygındı.

Bu durum yeni kurulan ve 
çağdaş uygarlığa erişmeyi amaç-
layan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yakışmıyordu.

Kurucu önder büyük devrim-
ci Atatürk’ün yönlendirilmesi 
ile Cumhuriyet’in hukuk düzeni 
yeniden kurgulandı. Bu kapsam-
da medeni hukuk alanında İsviç-
re Medeni Kanunu’nun uyarlan-
ması yolu ile Türk Medeni Kanu-
nu yürürlüğe girdi.

Medeni Kanun ile ailenin 
kadın erkek eşitliği üzerinde 
kurulmasını sağlayan resmi 
nikâh zorunlu, dini nikâh isteğe 
bağlı kılındı. Evlenme yaşı çif-
tin fiziki ve psikolojik gelişimi-
ne uygun olacak şekilde yasa 
ile belirlendi.  Kadına dışarıda 
çalışma hakkı, çocuklar üzerin-
deki velayet ve mirasta erkek 
ile eşit haklar tanındı. Kadına 

boşanmayı isteme hakkı verildi 
ve boşanmanın hâkim kararı ile 
olması sağlandı.

Bu sayede toplumun temeli 
olan aile, bireylerin dinsel inanç-
larından bağımsız, kadının erkek-
le eşit haklara sahip olduğu sağ-
lam temellere oturtulmuş oldu.

Bu nedenle her 17 Şubat’ta 
Medeni Kanun hatırlanmalı ve 
kutlanmalıdır.
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Medeni Kanun'un 96'ncı yılı kutlu olsun
Tuğgeneral (E) 
Dr. Cihangir 
Dumanlı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Medeni Kanun’a 
geçişinin önce-
sini ve sonrasını 
değerlendirdi

Dr. Cihangir Dumanlı

İtalyan tasarım stüdyosu 
Lazzarini Design Studio, bir-
kaç yüz milyon değerindeki 
Air Yatch ismini verdiği uça-
bilen mega yatını tanıttı.

Karbon fiberden inşa edi-
len konsept, dört köprü ile 80 
metrelik merkezi bir gövdeye 
bağlanan 150 metrelik iki hava 
gemisinden oluşuyor. Maksi-
mum 100 kilometre hızla 48 
saatten fazla uçabilen yatın, 
yüz milyonlarca dolardan satı-
şa çıkacağı tahmin ediliyor.

Şirketten yapılan açıkla-
mada, havadan daha hafif 
bir gaz olan helyumla doldu-
rulan balonların devasa per-

vanelerden ivme kazanarak 
uçacağı aktarıldı.

Bununla birlikte, mega 
yatın inşa edildikten sonra 
ne kadara mâl olacağı bel-
li değil. Ancak, şirket, ara-
cın süper zenginlere yöne-
lik tasarlandığını belirterek, 
muhtemelen birkaç yüz mil-
yon  dolar  değerinde olaca-
ğını duyurdu.

Air Yacht’ın ikiz keşif 
balonları, her biri ultra hafif 
piller ve güneş panelleri ile 
çalışan sekiz ters dönen 
motor tarafından çalıştırılan 
400 bin metreküp sıkıştırıl-
mış helyum içerecek.

Uçan yat tasarlandı
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Pandemi döneminde yapılan 
teşvikler ile bütçelerin art-
masının da etkisiyle dünya-
da bir anda yüksek enflas-
yon riski konuşulmaya baş-
landı. ABD ve Avrupa neden 
yüksek enflasyonla yüz yüze 
kaldı?

Enflasyon, tedarik zincirin-
deki aksamalardan dolayı oldu 
bu da pandemi ve mâli des-
tekle alâkalı olduğu için, hâlâ 
devam ediyor. Bütün dünyada 
aynı sorun yaşanıyor. Bugün 
çoğu ekonomide para politi-
kası, açık bir enflasyon hedefi 
tarafından sabitleniyor, çün-
kü fiyat istikrarını hedeflemek 
hem gelişmiş ülkelere hem de 
yükselen piyasalara iyi hizmet 
etti.  Tedarik zincirlerinde ve 
iş gücü piyasalarında pande-
mi kaynaklı aksaklıklar hız-
lı fiyat artışını körüklemeye 
başlayana kadar, enflasyon 
büyük ekonomilerde hedefin 
oldukça altındaydı ve er ya 
da geç bu gibi durumlarda ne 
yapılacağı sorusu geri döne-
cek bence. Ekonomik ortodok-
si, enflasyon politika yapıcıla-
rın hedefini aştığında merkez 
bankacılarının nominal faiz 
oranlarını artırması gerektiği-
ni belirtir.  Sonuçta, faiz oran-
larını yükseltmek borçlanmayı 
ve harcamayı azaltır, ekono-
miyi soğutur ve enflasyonu 
düşürür.

2022’de FED’in enflasyon-
la mücadelesini nasıl görü-
yorsunuz? 

FED Başkanı Jerome Powell, 
gerekirse daha fazla faiz artırı-
mına gidebileceklerini söyledi. 
Açıklanan Bej Kitap’ta yer alan 
mesajlardan biri de Amerikan 
ekonomisinin 2021’in son haf-
talarında ılımlı hızda büyüme 
sergilediği oldu. FED başkan-
larının mesajlarına bakıldı-
ğında Brainard, Senato’daki 
konuşmasında, FED’in ana 
görevinin enflasyonu yüzde 2 
hedefine düşürmek ve sürdü-
rülebilir büyümeyi sağlamak 

olduğu belirtildi. Mester ve 
Bostic mart ayındaki faiz artı-
şı senaryosunu bir kez daha 
kuvvetlendirirken Bullard ise 
2022’de 4 faiz artışı ihtimâlinin 
kuvvetlendiğini söyledi. Tüm 
bunlara bakıldığında FED’in 
enflasyonla mücadelesinde 
sert adımlar atacağını söyle-
yebiliriz. 2022’de enflasyonla 
mücadelesinin farkında olan 
bir FED ile karşı karşıyayız. 
Sıkılaştırma, zamanında ve 
dozunda yapıldığı sürece her 
zaman enflasyonu düşürür.

Yapılan açıklamalara 
bakıldığında TCMB, faiz indi-
rimlerine 2022 yılında da 
devam edeceğinin sinyalle-
rini verdi. FED faiz artırımına 
giderken Türkiye’nin yapa-
cağı faiz indirimleri, Türkiye 
ekonomisini nasıl etkiler?

Gayet kötü şekilde etkiler. 
Aslında 1920’lerden gelen bir 
teori var, Fisher Teorisi. Fis-
her, enflasyon çok düşük 
olduğunda merkez banka-
larının nominal faiz oranları 
için hedeflerini yükseltmeleri 
gerektiğini savunarak  nomi-
nal faiz oranları ile enflasyon 
arasında pozitif bir ilişki oldu-
ğunu  ileri  sürmüştür.  Fisher 
etkisi olarak bilinen bu ilişki, 
ekonomik verilerde de görül-
mektedir.  Yani faizlerle, enf-
lasyon arasındaki birebir ilişki. 
Modern makro ekonomistler 
nedenselliği enflasyondan 
nominal faiz oranlarına geçiş 
olarak yorumluyorlar. Türk 

yetkililer tam tersini düşünü-
yor, yani yüksek faiz oranla-
rının enflasyona neden oldu-
ğuna inanmakta, bu nedenle 
diğer yönde bir nedensellik 
olduğunu iddia etmektedir-
ler. Türk makamları, faiz oran-
larını düşürmenin enflasyonu 
düşürmesi gerektiğini söylü-
yor.  Fisher'ın iddia ettiği gibi, 
nominal faiz oranı, reel faiz 
oranı ile gelecekteki enflasyo-
nun toplamıdır. Reel faiz oranı 
sabitse, nominal faiz oranını 
düşürmenin tek uzun vadeli 
etkisi daha düşük enflasyon 
olacaktır çünkü nominal faiz 
oranını düşürmenin reel faiz 
oranı üzerindeki herhangi bir 
etkisi uzun vadede ortadan 
kalkacaktır. Ancak kısa vade-
de böyle bir parasal tarafsızlık 
yoktur, uzun vadede bile şüp-
heli günümüzdeki literatüre 
göre. Dolayısıyla nominal faiz 
oranındaki bir düşüş reel faiz 
oranını da düşürür. Bu da hem 
yerli hem de yabancı tasar-
ruf sahiplerine zarar veriyor 
ki bu, Türkiye gibi ekonomik 
büyümesini finanse etmek için 
sürekli cari açık veren bir ülke 
için büyük bir sorun. Reel faiz 
oranı şu anda negatifken, Tür-
kiye'nin enflasyon sorununu 
daha da kötüleştirecek.  Hızlı 
büyümeyi finanse etmek için 
hem iç hem de dış tasarruflara 
ihtiyaç duyan bir ülke, tasar-
ruf sahiplerine negatif getiri 
sunamaz. Yurt içi tasarrufla-
rın devamını teşvik etmek için 
hükûmet geçtiğimiz günlerde 
yeni bir politika açıkladı: Türk 
Lirası’nın ana para birimleri 
karşısındaki düşüşü bankala-
rın kısa vadeli mevduat faiz 
oranlarını aşarsa, hükûmet 
lira mevduat sahiplerine ara-
daki farkı ödeyecek.  Örneğin, 
bankalar 12 aylık TL mevduat 
için yüzde 15 ödüyorsa ve bu 
süre içinde TL yüzde 20 değer 
kaybederse, hazine mudileri 
bütünleştirir. Bu politika, yerli 
tasarruf sahiplerini koruyabilir 
ve Türk Lirası’ndan vazgeçme-

lerini engelleyebilirken yaban-
cı tasarruf sahiplerini teşvik 
etmek için hiçbir şey yapmı-
yor.  Ortaya çıkan yabancı ser-
maye çıkışı, Türk Lirası’nın 
değer kaybetmesini hızlandıra-
cak ve enflasyonu daha da artı-
racaktır.  Ve politika, tüm kur 
riskini hükûmete yüklediği için, 
kamu maliyesini zayıflatacak. 
Türkiye'nin kısa vadeli büyü-
me modeli krediyle çalışıyor ve 
bu da iç borç alanların düşük 
faiz oranlarından borç alabil-
mesini gerektiriyor. Ancak bu 
yerel borç verme oranlarında 
yabancı sermaye akışlarının 
rolü, modelin ölümcül kusu-
runu ele veriyor.  Bir ülkenin 
dış finansman ihtiyacı varsa 
ve büyümesini dış tasarruflar-
la finanse ediyorsa sermaye 
akışları, kısa vadeli yurtiçi borç 
verme oranlarının para poli-
tikası oranından daha önem-
li bir belirleyicisidir. Bu  “kısa 
oran kesintisi” olarak bilinen 
bir olgudur.  İlk önce benim 
2019 Jackson Hole çalışmamda 
gösterildi. Bunun nedeni, yerel 
bankaların kendilerini finanse 
etmek için uluslararası finan-
sal piyasalara bağımlı olmala-
rıdır. Bu bankalara kredi veren 
yabancılar için beklenen amor-
tisman ayarlandıktan sonra 
TL mevduat faizleri ile dolar 
mevduat faizleri arasında her-
hangi bir fark olmaması gerek-
mektedir.  Türkiye örneğinde 
bu doğru değildir. Bu arada 
şunu belirteyim, Türkiye gibi 
bir ülke, yani yılda yüzde 7-8 
büyümesi gereken bir ülke ve 
büyüyebilecek bir ülke, hiçbir 
zaman sadece içteki tasarrufla 
büyüyemez, mutlaka dışardan 
borç alması, yabancı tasarrufla 
büyümesi lazım. Böyle bir ülke 
yok, yani hızlı büyüyen ve de 
bunu sadece içteki tasarrufla 
beceren. Sadece Çin var ama 
o bunu sermaye kontrolü ve 
finansal baskı ile yaptı, yani 
içteki tasarrufu ülkeye hapset-
ti ve içteki vatandaşının tasar-
rufuna düşük getiri verdi.

2022 yılı gelişmiş ülke-
lerin sıkılaşma döngüsüne 
gireceği bir yol haritasını 
oluşturdu. Peki, ülkeler han-
gi ivme ile bu süreci daha 
sağlıklı atlatabilir? 

Gelişmiş ülkeler sıkılaş-
tırmayı yaparken ekonomiyi 
çok fazla yavaşlatmamak için 
(Japonya’nın yaptığı hata), üre-
tim yapan KOBİ’leri destekle-
yebilirler. KOBİ’ler üzerindeki 
en başarılı politika firmaya 
direkt geri ödemesi olmaya-
rak verilen paralar yani hibeler 
oldu. Bunu en çok yapan ülke-
ler ise Kuzey Avrupa ülkeleri. 
Bu politikaları başarılı kılan ise 
firmaların iflas etmemesi ve iş 
gücünü tutması oldu. Bakıldı-
ğında ekonomik açıdan verim-
siz olan bu politikada, para-
nın bir kısmı ihtiyacı olmayan 
firmalara gitti. Bu bakımdan 
ekonomik olarak gereksiz bir 
harcama yapıldı. Gelişmiş 
ülkeler hem mâli hem parasal 
çok fazla genişletici politikalar 
yaptı. Bunu düzeltme yoluna 
gittiler. Merkez bankaları para 
politikalarını sıkılaştırmaya 
başlayınca global olarak faizler 
artacak ve bundan tabii ki ilk 
önce en kötü şekilde etkilene-
cek olanlar bütün gelişmekte 
olan ülkeler olacak. Çünkü bu 
ülkelerin, Türkiye gibi, risk pri-
mi yüksek ve sermaye bu ülke-
lerden çıkacak. Bu gelişmekte 
olan ülkeler içerisinde en kötü 
etkilenecek olanlar Türkiye 
gibi hem borcu olan hem enf-
lasyon problemi olan ülkeler 
olacak. Çünkü onların hareket 
etme alanı çok kısıtlı maale-
sef. Yani gelişmiş ülkelerin faiz 
artırdığı, sermaye çıkışı olduğu 
anda çok az hareket alanları 
var. Faizleri artırmaları lazım 
fakat onu artırmakta geç kalı-
nırsa enflasyon problemi hâli-
hazırda olduğu için onun önü-
ne geçilemeyecek. Gelişmiş 
ülkelerin, dikkatli şekilde bunu 
yapması lazım. Özellikle para 
politikasının normalleşmesin-
de yavaş hareket etmeliler.

'Türkiye gibi bir ülke içteki tasarrufla büyüyemez'
Covid-19, 2020 ve 2021 yıllarında birçok uzmanın küresel ekonomiye dair yaptığı öngörüleri yok etti. Pandemi başladığından bu yana 
dünya genelinde merkez bankaları küresel ekonomiye trilyon dolarlar enjekte ederek ekonomileri kendine getirmeye çalışırken, 2022 
yılına sıkılaşan ve şahinleşen merkez bankaları politikalarıyla başladık. Maryland Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dr. Şebnem Kalemli 
Özcan ile sıkılaşan para politikalarını ve gelişmekte olan ülkelerin atması gereken adımları MarineDeal News okurları için konuştuk

Dr. Şebnem Kalemli Özcan

Yeni bir araştırma balıkçılık, 
turizm ve araştırma gemileri-
nin, Antarktika'nın el değme-
miş deniz ekosistemini tehdit 
edebileceğini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi 
ile İngiliz Antarktika Araştır-

ma Enstitüsü'nün  yürüttüğü 
çalışmada, Antarktika sula-
rına giren gemilerin küresel 
hareketlerinin izi sürüldü.

Çalışmada dünya çapın-
da  bin 500 limandan gelen 
gemilerin  Antarktika'yı ziya-

ret ettiği tespit edilirken gemi-
lerin gövdesine tutunabilen 
ve Antarktika yolculuğundan 
sağ çıkabilen herhangi bir 
deniz canlısı türünün, bölge-
nin el değmemiş ekosistemi-
ni tehdit edebileceği saptandı. 

Cambridge Üniversitesi'nden 
Baş Araştırmacı Arlie McCart-
hy, yaptığı açıklamada, bu 
gemilerin dünyanın her yeri-
ni dolaştığına işaret ederek 
Antarktika'ya ait olmayan bu 
türlerin  'bir ekosistemi tama-

men değiştirebileceğini'  vur-
guladı. Bu canlı türlerinin, 
Antarktika'da yeni yaşam 
alanları yaratabileceğini de 

belirten McCarthy, gemilerin 
Antarktika'nın kırılgan yaşam 
alanlarını bozabilecek türler 
getirmesini engellemek için 
daha sıkı önlemlere ihtiyaç 
duyulduğunu kaydetti.

El değmemiş ekosistem tehdit altında 
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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 
tarafından düzenlenen ve Türki-
ye İş Bankası’nın ana sponsoru 
olduğu “Marmara Denizi 2022 
Sempozyumu” 8- 9 Ocak 2022 
tarihlerinde, İş Kuleleri Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. 

 Sempozyuma 56 kurumdan 
71 bildiri ile 189 bilim insanı 
ve uzman katıldı. Türk Deniz 
Araştırmaları Vakfı tarafından 
2010 yılında düzenlenen sem-
pozyumda deniz salyası (müsi-
laj) sorununa dikkat çekilme-
sine rağmen, gereken tedbirle-
rin alınmaması nedeniyle 2021 
yılında ciddi bir mesele olarak 
ülke gündemine oturan müsi-
laj sorunu, sempozyumda çok 
çeşitli yönleriyle irdelendi. Sem-
pozyum sonuç bildirgesi ise 
sempozyum sonunda paylaşıldı.

 Sempozyum’da Marmara 
Denizi’ni yakından ilgilendiren 
İstanbul Kanalı Projesi’ne ilişkin 
oturum ya da sunum gerçekleş-
tirilmedi.

Sonuç Bildirgesi
Türk Boğazları Sistemi için-

de yer alan Marmara Denizi 
iklim ve biyoçeşitlilik krizi ile 
karşı karşıyadır. Bu kapsamda 
bir biyolojik koridor niteliğinde 
olan Marmara’nın korunması 
Ege Denizi ve Karadeniz’in daya-
nıklılığını da artıracak bir unsur-
dur. Bilindiği üzere deniz salyası 
(müsilaj) sorununun yarattığı 
aciliyetle 06 Haziran 2021 tari-
hinde “Marmara Denizi Koruma 
Eylem Planı” ilan edilmiştir. Söz 
konusu planda; Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 
ilgili kurum, kuruluşlar, üniver-
siteler, sanayi odaları ve STK’la-
rın katılımıyla “Koordinasyon 
Kurulu”, Marmara Belediyeler 
Birliği bünyesinde ise “Bilim ve 
Teknik Kurul” oluşturulması 
öngörülmüştür. 

Planda belirtildiği üzere, 
05.11.2021 tarih ve 31650 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan 
04.11.2021 tarihli ve 4758 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 

“Marmara Denizi ve Adalar Özel 
Çevre Koruma Bölgesi” olarak 
ilan edilmiştir. Karar uyarınca 
bu alanda çevrenin araştırılması, 
izlenmesi ve korunmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile bunların yan-
sıtıldığı planlar Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
hazırlanacaktır. Yine Eylem Planı 
çerçevesinde Kasım 2021 ayında 
Marmara Denizi Bütünleşik Stra-
tejik Planı (2021-2024) hazırlan-
mıştır. Bütün bu adımlar önemli 
ve olumlu gelişmelerdir. 

Marmara Denizi ile ilgili gün-
cel ve yaşamsal önem taşıyan 
konuların ele alınması amacıy-
la düzenlenen “Marmara Denizi 
2022 Sempozyumu”nda deniz 

salyası (müsilaj), kirlilik, biyoçe-
şitlilik, balıkçılık, Marmara Deni-
zi jeolojisi ve afet riskleri, sual-
tı arkeolojisi, iklim değişikliği, 
koruma alanları ve Türk Boğaz-
ları üzerine 71 bildiri sunulmuş 
ve sempozyum kitabı katılımcı-
lara dağıtılmıştır. 

Sempozyumda sunulan bil-
dirilerde Marmara Denizi’nin 
çeşitli sebeplerle karşı karşıya 
kaldığı sorunlara dikkat çekilmiş 
ve öneriler sunulmuştur. Sem-
pozyumda yapılan sunumlar ve 
ardından gerçekleştirilen tartış-
ma oturumunda ortaya çıkan 
sonuç ve önerilerin kamuoyuna 
duyurulması ve yetkili kurum-
lara iletilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sonuç ve öneriler:
1.Sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşılması bakımın-
dan Marmara Denizi’ne yönelik 
politika, plan ve programların 
oluşturulmasında bakanlıklar, 
yerel yönetimler, üniversiteler 
ve meslek kuruluşlarının yanı 
sıra sivil toplum kuruluşları-
nın ve halkın süreç hakkında 
bilgilendirilmesi ve karar alma 
süreçlerine katılımının sağlan-
ması büyük önem taşımaktadır. 

İşbirliği ve eşgüdüm, merkezi 
ve yerel yönetimlerin kanunlar-
dan kaynaklanan yetkilerini kul-
lanabilmeleri hâlinde sağlanabi-
lecektir. Sivil toplum kuruluşla-
rının ve halkın katılımı, sağlıklı 
ve dengeli çevreye ulaşılabilme-

si açısından bir gerekliliktir. 
2.Eylem Planı ve Bütünleşik 

Stratejik Planın amacına ulaşa-
bilmesi için ekonomik kararların 
çevresel etkilerinin göz önünde 
tutulması hayati önem taşımak-
tadır. 

3.Marmara Denizi’nin korun-
ması, kirliliğin önlenmesi ve 
giderilmesi, başta biyolojik çeşit-
lilik olmak üzere tüm ekosistem 
servislerinin ve kültürel mirasın 
sürdürülebilirliği için önemlidir. 

Bu çerçevede;
a)Başta azot ve fosfor olmak 

üzere, tüm evsel, sanayi ve 
tarımsal kaynaklı kirliliğin dur-
durulması veya azaltılması 
gerekmektedir. 

b)Arıtma tesislerinin ileri 
arıtma sistemine dönüştürül-
mesi ve arıtma tesisi bulunma-
yan yerlerde, ileri arıtma sis-
temi kurulması çalışmaları ile 
birlikte, denetlenmesi, arıtılmış 
suların denize deşarjı yerine 
yeniden kullanılmasına yönelik 
programların hayata geçirilmesi, 
kirliliğin önlenmesi bakımından 
önem taşımaktadır. 

c)Gemilerden kaynaklanan 
deniz kirliliğinin önlenmesi için 
sabit ve yüzer alım sistemlerinin 
artırılması gerekmektedir. Gemi-
lerin neden olduğu hava kir-
liliğinin önlenebilmesi için sıkı 
önlem ve kurallar uygulamaya 
sokulmalı ve denetimler sıklaş-
tırılmalıdır. 

d)Marmara Denizi’nin korun-

ması, kirliliğin önlenmesi ve 
giderilmesi bakımından sanayi 
tesisleri özel önem verilmesi 
gereken bir kirlilik kaynağıdır. 
Sanayi tesislerinin ileri arıtma 
sistemleri kurmaları teşvik edil-
meli ve denetlenmelidir. 

e)Tarımsal faaliyetlerde iyi 
tarım uygulamaları teşvik edil-
meli ve kimyasal kullanımı 
engellenmelidir. 

4.Marmara Denizi’ndeki kirli-
liğin sebeplerinin başka bölgeler 
için de geçerli olduğu açıktır. Bu 
nedenle, diğer bölgelerde de alı-
nacak benzer önlemler, bir yan-
dan o bölgelerde kirliliğin önlen-
mesini sağlayacak, diğer yan-
dan coğrafi yakınlık nedeniyle, 
Marmara Bölgesi’nde kirliliğin 
önlenmesine katkıda buluna-
caktır. 

5.Kirliliğin önlenmesine 
yönelik adımların atılmasından 
sonra mevcut kirliliğin yarattığı 
etkilerin giderilmesi veya makul 
seviyeye indirilmesi için adım-
lar atılmalıdır. Kirliliğin etkileri 
Marmara Denizinin değişik nok-
talarında değişik şekilde kendini 
gösterdiğinden kirliliği ortadan 
kaldıracak yöntem ve teknoloji-
nin farklılık göstermesi kaçınıl-
mazdır. Bu nedenle müdahale 
için uygun teknolojilerin seçil-
mesi önem taşımaktadır. 

6.Marmara Denizi’nde görü-
len deniz salyasının (müsilaj) 
önceden tahminine yönelik (ear-
ly detection) çalışmalara ağır-
lık verilmesi önerilmiştir. Ayrıca, 
düzenli izleme çalışmalarının 
devam etmesi gerekmektedir. 

7.Marmara Denizi’ne üst 
akıntı ile Karadeniz’den mikta-
rı azalarak da olsa gelen başta 
Tuna olmak üzere nehir kaynak-
lı kirliliğin önlenmesi için ted-
birler alınması önerilmektedir. 
Diğer yandan, Ege ve Karadeniz 
arasında binlerce yıldır belli bir 
dengede bulunan Hidrolojik büt-
çenin dengesine hiçbir şekilde 
müdahale edilmemesi tavsiye 

edilmektedir. 
8.Kirliliğin önlenmesi ve 

giderilmesi için gerçekleştirile-
cek faaliyetlerin neden olacağı 
ekonomik yükü hafifletmek için 
uygun koşullu kredi (yeşil kre-
di) ve bazı teşvik olanaklarının 
(indirimli elektrik tarifesi uygu-
laması, vergi kolaylığı veya vergi 
dışı teşvikler gibi) tespit edil-
mesi ve uygulamaya konulması 
önem taşımaktadır. 

9.Marmara Denizi’ndeki olası 
deprem, tsunami vb. afetlerle 
ilgili yapılan çalışmaların kamu-
oyu ile paylaşılması farkındalı-
ğın artırılması adına önemlidir. 
Beklenen Marmara Denizi Dep-
remi ve bununla ilişkili afet risk 
analizleri ve afete hazırlık çalış-
maları Marmara Denizi havzası 
ölçeğinde ele alınması gerek-
mektedir. Bu bağlamda Marma-
ra Denizi’nde bulunan valilikler 
ve belediyelerin AFAD’la düzenli 
olarak bir araya gelerek hazırlık-
lar yapmalı ve varılan sonuçları 
toplumla paylaşmalıdırlar. 

10.İklim değişikliği ve deniz su 
seviyesinde beklenen yükselim-
ler bağlamında Marmara Denizi 
kıyı kentlerinin kıyılarında yüz 
yüze kalacağı sorunlar için şim-
diden hazırlıklar yapılmalıdır. 

11.Yakın zamanda denizcilik 
sektöründe değişmesi beklenen 
küresel sera gazı emisyon azaltım 
hedefleri kapsamında Marmara 
Bölgesi’nde denizcilikle ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 
açıklayacağı kararları takip etme-
si önem arz etmektedir. 

12.Marmara Bölgesi’nde ama-
tör ve ticari denizcilik sektörleri 
için iklim değişikliğine karşı etki 
ve etkilenebilirlik analizlerinin 
yapılması ve uyum önlemlerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

13.Marmara Denizi’nde balık-
çılığın krizde olduğu dikkate 
alınarak, özellikle balıkçılığa 
kapalı koruma alanlarında kon-
trol mekanizmasının güçlendi-
rilmesi; aşırı ve kaçak avcılığın 
önlenmesi gerekliliği sürdürüle-
bilir balıkçılık açısından önem-
lidir. Bu önlemler aynı zamanda 
denizel biyoçeşitliliğin restoras-
yonuna da katkıda bulunacaktır. 

14.Marmara Denizi’ndeki 
batıklarla ilgili çalışmalar bu 
sempozyumda ele alınmış olup, 
AE2 Batığı’nın Gelibolu’da sergi-
lenmesi için girişimlerde bulu-
nulması önerilmiştir. 

15.Marmara Denizi’nde mavi 
ekonomik büyümeye katkıda 
bulunacak deniz turizmi, deniz 
kültürü, deniz sporları vb. sek-
törlerin gelişmesi için merke-
zi yönetim, yerel yönetimler ve 
STK’ların koordinasyonlu çalış-
ması ile geleceğe dönük planla-
malar yapılmalıdır. 

Marmara Denizi'nin sorunları 15 maddede toplandı 
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Yerküre 2022 yılına 
oldukça hızlı girdi. 
Rusya ile ABD ara-

sında Ukrayna özelinde devam 
eden bilek güreşine odaklanan 
gözler, Kazakistan'da başla-
yan olaylar nedeniyle yörünge 
değiştirdi. Kazakistan'da olay-
lar öylesine dinamik bir süreçte 
gelişti ve sona erdi ki olayların 
arka planını anlama ve jeopoli-
tik bulmacayı çözme süreçleri-
nin tümü iç içe geçti.

Hâliyle yaşanan süreçte 
komplo teorileri havada uçuştu, 
olağan şüpheliler birbiri ardı-
na sıralandı.  Kuşkusuz yapı-
lan değerlendirmelerde takı-
lan "siyasi gözlük" ve "bakılan 
yön" belirleyici oldu. Başlan-
gıçta kimileri ABD’nin Rusya’yı 
hedef alan yeni bir kadife dev-
rim girişiminde bulunduğunu 
iddia etti. Bazılarıysa hadiseyi 
Ukrayna görüşmeleri (10/13 
Ocak, ABD-Rusya, NATO-Rus-
ya) öncesi Rusya'nın ABD’ye 
karşı güç gösterisi yapması ve 
masaya kuvvetli oturmak üze-
re ön alması olarak yorumladı. 
Bir kısım, Rusya'nın yeni kuru-
lan Türk Devletleri Teşkila-
tı’nı zayıflatmayı hedeflediğini 
iddia etti. Bazılarının, olaylar-
da Çin'in izlerini ve Rusya-Çin 
gerilimini aradıkları gözlendi. 

Aslında ne oldu?
Bir parantez açalım. Son 

dönemde dünyanın kimi böl-
gelerinde başlayan ve tırma-
nan krizlerin hiçbirisi tesadüfi 
değil. Kriz bölgelerinin tümün-
de birbiriyle bağlantılı, küresel 
aktörlerin izledikleri strateji-
lerle uyumlu hamleler görüyo-
ruz. Hızlı akan süreç jeopolitik 
bulmacanın çözümünü güçleş-
tiriyor. Mevcut konjonktürde  
Tayvan, Ukrayna ve Kazakis-
tan çok bilinmeyenli denkle-
min ana parametreleri olarak 
öne çıkıyor. Tayvan marjında 
Çin ile ABD, Ukrayna marjın-
da Rusya ile ABD'nin rekabeti-
ni görüyoruz. Beliren krizler bir 
takım önemli gelişmeleri ve tali 
aktörlerin hamlelerini perdeli-
yor. Aslında her biri ayrı birer 
yazı konusu olabilecek önemli 
hadiseler sütre gerisinde kalıyor.

Yükselen Japonya'ya 
dikkat!
Örneğin, 1 Ocak'ta Bölgesel 

Kapsamlı Ekonomik Ortak-
lık (RCEP) inisiyatifi yürürlüğe 
girdi. Brunei, Kamboçya, Laos, 
Singapur, Tayland ve Vietnam 
dâhil 6 ASEAN ülkesi ile Çin, 

Japonya, Yeni Zelanda ve Avus-
tralya dâhil ASEAN üyesi olma-
yan 4 ülke anlaşmayı uygula-
maya başladı. Güney Kore bu 
inisiyatife 1 Şubat’ta katılacak. 
RCEP 2,2 milyar nüfusla dün-
yanın toplam üretim değerinin 
yüzde 30’unu kapsıyor, böyle-
likle dünyanın en büyük ser-
best ticaret bölgesi tesis edilmiş 
oluyor.

Diğer taraftan Japonya ile 
Avustralya arasında yıllardır 
müzakereleri süren savunma 
paktı için imzalar 5 Ocak'ta 
atıldı. Japonya’nın bir ülke ile 
savunma boyutunda ilk defa 
imzaladığı anlaşma olan "Kar-
şılıklı Erişim Anlaşması" Avus-
tralya ve Japon ordularının 
savunma ve insani yardım 
operasyonlarında birbirleriyle 
çalışmasına olanak tanımayı 
hedefliyor. Asya-Pasifik Bölge-
si’nde Japonya'nın yükselişi ve 
Çin karşısında konumunu kon-
solide etme çabalarının artarak 
sürdüğünü görüyoruz. Japon-
ya'nın Ukrayna krizi bağlamın-
da Rusya'ya da sesini yükseltti-
ğini hatırlatalım.

Parantezi kapatalım ve Kaza-
kistan denklemine dönelim.

Kazakistan karışıyor
Kazakistan'ın batısında 

2 Ocak'ta akaryakıta yapılan 
zamlar ve ülkedeki sosyoeko-
nomik durumun kötüleştiği 
gerekçesiyle başlayan olaylar 
kısa sürede büyüdü ve ülke-
nin diğer bölgelerine sıçradı. 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev'in ayaklanmadan 
sorumlu tuttuğu hükûmetin 
istifasını kabul etmesine karşın 
olaylar yatışmadı. Ülke gene-
linde olağanüstü hâl ilan edil-
mesine karşın 5 Ocak'ta sokak 
gösterileri terör hadiselerine 
evrildi. Kazakistan gibi 2,7 mil-
yon kilometrekarelik bir Asya 

devinin ansızın istikrarsızlığa 
sürüklenme tehlikesi belirdi.

Tokayev, protesto gösteri-
lerini "dış saldırganlık" olarak 
tanımladı ve Rusya, Belarus, 
Kazakistan, Ermenistan, Kır-
gızistan ve Tacikistan'ın üye 
olduğu Kolektif Güvenlik Ant-
laşması Örgütü (KGAÖ)’nden 
yardım talebinde bulundu. 
Bunun üzerine KGAÖ, kısa 
sürede ülkeye barış gücü gön-
derdi. Kazakistan'da yaşanan 
karışıklık esnasında 164 kişi 
hayatını kaybederken, yakla-
şık 8 bin kişi gözaltına alındı. 
Olaylar kontrol altına alınınca 
KGAÖ barış gücü 19 Ocak'ta 
Kazakistan'dan ayrıldı.

Ocak ayında belleklere 
kazınan inisiyatif: KGAÖ
Kolektif Güvenlik Konseyi 

Başkanlığını yürüten Erme-
nistan Başbakanı Paşinyan, 

"Kolektif Güvenlik Anlaşma-
sı'nın 4’üncü Maddesi uyarın-
ca Kazakistan'daki durumu 
normalleştirmek ve istikrara 
kavuşturmak için KGAÖ'nün 
kolektif barış gücünü sınırlı 
bir süre için bu ülkeye gönder-
meye karar verdiğini" duyur-
du.  4’üncü Madde’nin, örgüte 
üye devletlerden birinin top-
rak bütünlüğüne, egemenliğine, 
istikrarına ve güvenliğine yöne-
lik bir saldırının, tüm üye dev-
letlere yönelik bir saldırı olarak 
kabûl edileceğini kapsadığını 
hatırlatalım.

Olayın kısa özeti şudur. 
Kazakistan'da sivil şekilde 
başlayan, devamında devle-
tin güvenliğini tehdit eder bir 
mahiyete dönüşen olaylar neti-
cesinde Kazakistan'ın meşru 
savunma hakkı doğmuş, Kaza-
kistan kolektif meşru savun-
ma hakkı çerçevesinde üyesi 
olduğu KGAÖ'den yardım talep 
etmiştir. Tokayev sözde "dış 

güçler" çıkışıyla, KGAÖ barış 
gücünün ülkeye davet edilme-
sine hukuki dayanak sağlamayı 
hedeflemiştir. Tokayev'in Kaza-
kistan ordusuna güvenemedi-
ğinin altını çizelim. 

Olayların arka planı
Kazakistan'daki karışıklık 

kontrol altına alındıktan ve jeo-
politik hasar tespiti(!) yapıldık-
tan sonra arka planı görebildik. 
Kısaca yaşananlar bir "iç darbe" 
olarak yorumlanabilir. Dikka-
tinizi çekelim, Cumhurbaşkanı 
Tokayev, hükûmetin istifasını 
istedikten sonra ülkeyi yaklaşık 
30 yıl yöneten, 2019’da istifa 
eden lâkin fiilen gücü "Devlet 
Konseyi Başkanlığı" ile elinde 
tutan Nazarbayev’i görevinden 
azletti ve tüm yetkileri üzerine 
aldı. Ez cümle Tokayev, kendi 
gücünü sağlamlaştırmak için 
krizi fırsata çevirdi. Peki, Toka-
yev tüm bunları kendi inisiyati-
fi ile mi yaptı? Elbette hayır.

Oyunu Kuran: Rusya
Geleceğini tehlikede gören, 

gücünü ve pozisyonunu kay-
betmek istemeyen Nazarbayev 
devlet erkinde kendine bağlı 
güçlerle [istihbarat ve ordu 
(yukarıda belirttik, Tokayev'in 
KGAÖ'nden yardım istemesi 
tesadüf değil)] darbeye yol ver-
di. Organizasyonu Kazakistan 
İstihbarat Başkanı yaptı (Toka-
yev tarafından hemen göre-
vinden alındı). Putin ile kişisel 
dostluğuna, Batı ile fayda-çıkar 
temelinde iyi ilişkilerine güve-
nen Nazarbayev başarılı ola-
cağını sandı,  ancak yanıldı, 
büyük resmi okuyamadı.

Nazarbayev, ekonomik iliş-
kiler kurmanın yanı sıra Rus 
ve Çin etkisine karşı dengeyi 
sağlamak için  Batı’ya şeker 
pembe görüntüler ve tavizler 
verdi. Kendince bir denge poli-

tikası izlemeye çalıştı. Ülkede 
sayıları yaklaşık 15 bin olan 
sivil toplum örgütlerini Batı’yla 
iyi ilişkiler tesis etmede bir kal-
dıraç olarak kullandı. Ve fakat, 
arka bahçesini sağlama almak 
üzere Batı’ya doğrudan, nüfuz 
alanını kuzeye taşımak isteyen 
Çin'e ise dolaylı mesaj verme-
yi hedefleyen Rusya'nın oyunu 
kurduğu kısa sürede anlaşıldı.

Kazakistan'ın ansızın karış-
ması, Tokayev'in iç tarafta 
tüm yetkileri üzerinde toplar-
ken, gücünü konsolide etmek 
üzere Rusya kartına sarılması, 
KGAÖ'nün ülkeye davet edil-
mesi, sıfır zamanında tam 
donanımlı (Ermenistan asker-
lerinin pejmürde görüntüsü 
hariç) KGAÖ barış gücünün 
Kazakistan'a intikâl etmesi 
iyi kurgulanan Rus oyununun 
izlerini yansıtıyor. Rusya'nın 
oyunu kurarken ABD başta 
olmak üzere kimi Batılı ülkeleri 
bilgilendirdiği anlaşılıyor. Nite-
kim yaşanan hadiseye Batı'dan 
yüksek sesli bir tepki gelme-
mesi, dahası Tokayev'in olay-
ların başında Batılı firmaların 
haklarının korunacağını ilan 
edivermesi öngörümüzü kuv-
vetlendiriyor.

Jeopolitik bulmacayı 
çözebilenler
Belki de ABD, istikrarı pamuk 

ipliğine bağlı Kazakistan'ın 
öncelikli rakibi Çin'in etkisine 
girmektense,  Rusya'nın hege-
monyasına teslim edilmesine 
razı geldi. Ekonomik kaza-
nımlarını teminen, bu zavi-
yeden bakılınca ABD kazançlı 
taraf olarak görünebilir. Orta 
Asya'nın doğal kaynaklar bakı-
mından en zengin ülkesi ve 
eski Sovyet döneminin gözde 
peyki üzerinde yeniden hege-
monya tesis edilmesi, ülkedeki 
Rus azınlığın haklarının korun-

Tayvan, Ukrayna ve Kazakistan
Meraklısına jeopolitik bulmacalar:
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ması, Çin'in kuzeye yükselen 
etki alanının sınırlandırılması 
ve Çin'e karşı tampon bir böl-
genin tesis edilmesi bakımla-
rından Rusya, asli kazanandır.

Ayrıca, tam donanımlı özel 
kuvvetlerini KGAÖ şemsiyesi 
altında sıfır zamanda Kazakis-
tan'a sevk edebilen Rusya, süre 
gelen Ukrayna krizi bağlamın-
da Batı’ya da çok boyutlu bir 
mesaj vermiştir. Sert gücünü 
kullanmaktan imtina etme-
yeceğini gösteren Rusya, aynı 
zamanda NATO'ya "artık yalnız 
değilsin" minvalinde bir mesaj 
vermiştir. Putin'in, kişisel dostu 
Nazarbayev'in itibarını koru-
duğunu ve Kazakistan'da ikâ-
metini temin ettiğini de not 
edelim. Belli ki Nazarbayev'in 
varlığı ilerleyen dönemde (ve 
gerektiğinde) Tokayev'e karşı 
Demokles'in kılıcı olarak kulla-
nılabilecektir.

Gelelim Çin'e. Sahip olduğu 
doğal zenginlikleri, derin coğ-
rafyası ile Kazakistan Çin bakı-
mından hem bir pazar hem 
de bir yaşam alanıdır. Dahası 
kuşak yol inisiyatifinin hayata 
geçirilmesi bakımından haya-
ti önemdedir. Bu nedenle Çin, 
Kazakistan'ın Batı yörüngesi-
ne girmektense, konjonktürel 
müttefiki Rusya'nın etki ala-
nında kalmasına -şimdilik- 
razı gelmiş olabilir. Tokayev'in 
özgeçmişine bakan gözler 
Çin'in memnuniyetini görecek-
tir. Tokayev'in başında olduğu 
Kazakistan, Çin bakımından da 
kabûl edilebilir bir opsiyondur. 
Son kertede denklemde kaybe-
den taraf çok açık ki Kazakis-
tan halkıdır.

Öngörüyü teyit etmek
Öngörümüzü teyit edelim. 

Kazakistan’daki olaylara Çin 
destek verdi. Çin Devlet Başka-
nı Şi Cinping, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Tokayev’e gönder-
diği mesajda Kazak yönetimi-
nin protestoculara yönelik sert 
müdahalesinden övgüyle söz 
ederek, “Kritik anlarda kararlı 
bir şekilde güçlü önlemler aldı-
nız, bir politikacı olarak sorum-
lu konumunuz ve görev anla-
yışınız ile ülkeniz ve halkınız 
için durumu hızla yatıştırdınız” 
ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin 
ise Kazakistan’ın "uluslararası 
terörizmin" hedefi hâline geldi-
ğini belirterek, ülkedeki huzur-
suzlukların iç ve dış güçler 
tarafından istismar edildiğini, 
Rusya liderliğindeki KGAÖ'nün 
bölgenin istikrarsızlaştırılması-
na ve "renkli devrimlere" izin 
vermeyeceğini belirtti. Emekli-
ye ayrıldığını ve başkent Nur-
sultan'da istirahat sürecinde 
bulunduğunu belirten Nazar-
bayev ise halka Tokayev'in 
reformlarını destekleme çağrısı 

yaparak, Kazakistan'a yönelik 
bu organize kargaşaların ve 
saldırıların amacının, ülkenin 
bütünlüğünü bozmak ve dev-
letinin temellerini yok etmek 
olduğunu kaydetti.  

Jeopolitik tuzak: 
Kazakistan
Kazakistan’ın haritada-

ki konumu, ABD ile Çin-Rus-
ya arasındaki güç mücadelesi 

bakımından bu ülkeyi önemli 
hâle getirmektedir. Rusya'nın 
Kazakistan'a müdahalesi, Çin-
Rus ilişkisinin dayanıklılığını 
göstermektedir. Rusya, Çin ve 
Orta Asya devletleri arasında-
ki işbirliği öncelikle güvenlik 
odaklıdır. Demokratikleşme ve 
insan haklarının teşviki bağla-
mındaki Batı müdahalesine ve 
hegemonyasına karşı çıkılması 
mevcut konjonktürde Rusya ile 

Çin'i bir arada tutmaktadır.
Bölgedeki aktörler arasında-

ki güdüler ve jeopolitik önce-
likler farklı olsa da Batı’ya karşı 
üst seviyeli bir işbirliği motivas-
yonu bulunmaktadır. Gelelim 
jeopolitik tuzağa düşen Kaza-
kistan'a... Son hadiseden sonra 
tüm küresel aktörlerle (Rusya, 
Çin, ABD) aynı mesafede dur-
mayı önceleyen Kazakistan'ın 
çok vektörlü dış politikası çök-

müştür. Siyasi alanı küçülen 
Kazakistan ilerleyen günlerde, 
güvenlik bakımından Rusya'ya, 
ekonomik bakımdan da Çin'e 
daha da bağımlı hâle gelecek-
tir. Kazakistan'da tesis edilen 
statükonun devamı kısa vade-
de  Çin ve Rusya'nın çıkarına 
olacaktır. Son tahlilde, Kazakis-
tan'ın başına gelenlerin dikkat-
lice analiz edilmesi ve gerekli 
derslerin alınması önemlidir.
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Düşük navluna rağmen gemi fiyatları düşmedi Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Navlunların düşük sey-
retmesine rağmen gemi 
fiyatları hâlâ aynı oran-
da, düşmedi. Geçen 
ay supramax M/V "HTC 
DELTA" (56,533 dwt/
Built 6/2014 at Taizhou 
Sanfu in China-DD due 
6/22-ECO main engine-
BWTS fitted)  17,9 mil-
yon dolara satıldı. Aynı 
gemi Ekim 2021'de  21,5 
milyon dolara başka 
bir alıcıya satılmıştı ve 
satış düşmüştü.  Kardeş 
gemi  M/V "HTC CHAR-
LIE" (56,451 dwt/Built 
2/2014 at Taizhou Sanfu 
in China-BWTS fitted) 
yine  geçen sene Ekim 
ayında  20,45 milyon 
dolara satılmıştı. Mar-
ketin ne kadar düşmüş 
olduğunu bu gemilerin 
fiyatlarından görebilir-
siniz. 

 
Kuru yükler
Ore carrier: “SAKURA” 

(229,069 dwt,  Namu-
ra 2010 inşa) 22 milyon 
dolara alıcı buldu.  

Post panamax: “JIN 
QI”  (93,079 dwt, Jiang-
su Jinling 2012 inşa) 
17,35 milyon dolara açık 
artırmada Çinli alıcıya 
satıldı.  ''ASL JUPITER” 
(87,052 dwt, IHI Mari-
ne United, 2005 inşa, 
36.5 m en) 13,5 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıl-
dı.  “LOWLANDS LIGHT” 
(87,605 dwt,  Oshima 
2017 inşa) 32,8 milyon 
dolara satıldı. 

Kamsarmax: “SCAR-
LET ALBATROSS” (81,923 
dwt, Tsuneishi Japonya 
2015 inşa) 31,7 milyon 
dolara satılırken,  “ORI-
ENT UNION” (79,754 dwt, 
Fujian Crown Ocean 
2011 inşa) 17,5 milyon 
dolara satıldı. 

Panamax: “CORAL 
DIAMOND” (76,596 dwt, 

Imabari 2007 inşa) 16 
milyon dolara Çinli alıcı-
ya, “EL SOL SALE” (75,894 
dwt,  Kanasashi, Mit-
subishi, 2002 inşa) 11,5 
milyon dolara,  “SCOR-
PIO” (74,930 dwt, Sasebo 
2012 inşa) 23,55 milyon 
dolara,  “HH PIONEER” 
(72,940 dwt, Daedong 
1997 inşa) 8,5 milyon 
dolara Çinli alıcıya, 

“OCEAN DOTEY” (69,045 
dwt, Sumitomo 1995 
inşa) 7,8 milyon dolara 
satıldılar.

Ultramax: “IKAN 
SENYUR” (61,494 dwt, 
Shin Kasado, 2010 inşa) 
22 milyon dolara alıcı 
buldu.

Supramax: “JIN TAO” 
(56,731 dwt, Qingshan 
2012 inşa) 16,06 milyon 
dolara Çin'de açık artır-
mada alıcı buldu. “SPAR-
ROW” (53,459 dwt, Ima-
bari 2005 inşa) 13,5 mil-
yon dolara satıldı.  “DIA-
MOND STARS” (55,389 
dwt, Bulyard Shipbuil-
ding, 2011 inşa) BWTS 
donanımlı gemi 17 mil-
yon dolara, “TANIKAZE” 
(56,064  dwt, Minaminip-
pon, 2013 inşa) 23 milyon 
dolara,  “SITC TAISHAN” 
(58,107 dwt, Tsuneishi 
Zhoushan, 2010 inşa) 
17,7 milyon dolara satıl-
dılar.  

Handy: “TIENTSIN” 
(37,657 dwt, Imabari 
2016 inşa) 26,5 milyon 
dolara,  “BERGE TARA-
NAKI” (36,896 dwt, Oshi-
ma 2019 inşa) 27 mil-
yon dolara,  “MELBOUR-
NE SPIRIT” (35,573 dwt, 
Qingshan 2013 inşa) 17 
milyon dolara,  “XING 
JING HAI” (34,443 dwt, 
Namura 2015 inşa) ve 
kardeş gemisi  “XING 
YUAN HAI” (2015 inşa) 
her biri 22 milyon dolara 
alıcı buldular. “AS ELBIA” 

(34,394 dwt, SPP, Kore 
2011 inşa) 16,75 milyon 
dolara, “BOXY” (34,148 
dwt, Dae Sun Kore 2012 
inşa) 15,5 milyon dolara 
satıldı.  ''INTREPID EAG-
LE” (33,773 dwt, Samjin 
Shipbuilding, 2013 inşa) 
15 milyon dolara,  “UNI-
VERSE HONESTY” 
(28,520 dwt, Imaba-
ri, 2000 inşa) 6,8 mil-
yon dolara,  “UNIVERSE 
ALLIANCE” (28,510 dwt, 
Kanda, 1994 inşa) 5 mil-
yon dolara,  “BAO TENG” 
(24,086 dwt, Saiki H.I., 
1997 inşa) 5,5 milyon 
dolara alıcı buldular.  

“GLORY ATLANTIC” 
(20,200 dwt, Nanindah 
Mutiara, Endonezya 
2006 inşa) 16,5 milyon 
dolara alıcı buldu.  

Tankerler
VLCC: “CHLOE V” 

(320,261 dwt, Daewoo, 
2011 inşa) 42 milyon 
dolara,  “WU YI SAN” 
(318,572 dwt, Shang-
hai Jiangnan Chanxing, 
2012 inşa) 38,25 milyon 
dolara Singapur'da açık 
artırmada alıcı buldu-
lar.  “NEW TALISMAN” 
(296,068 dwt, Bohai, 2009 
inşa) 36 milyon dolara 
Yunan alıcıya,  “TSUSHI-
MA” (310,391 dwt, Mit-
sui, 2008 inşa) 37 milyon 
dolara ve  “ARGENTA” 
(319,180 dwt, Hyundai 
Samho, 2005 inşa) 31,5 
milyon dolara satıldılar.  

Aframax: “KAZAN” 
(115,727 dwt, Hyun-
dai Samho, 2003 inşa) 
ve  “KRYMSK” (115,663 
dwt, Hyundai H.I. 2003 
inşa) satıldılar. Ancak 
satış fiyatı rapor edilmedi.  

LR2: “PROSTAR” 
(115,643 dwt, Daehan 
2019 inşa) 52 milyon 
dolara Yunan alıcıya gitti.  

LR1: “NORDIC ANNE” 

(73,774 dwt, New Times, 
2009 inşa) 13 milyon 
dolara, “STENA PRESI-
DENT” (65,112 dwt, Bro-
dosplit 2007 inşa) 11,2 
milyon dolara satıldı. 

“TORM EMILIE” (74,999 
dwt, Hyundai H.I., 2004 
inşa) 13,5 milyon dolara 
alıcı buldu. 

MR:  “TARGALE” 
(52,660 dwt, at 3 Maj 
Croatia, 2007 inşa) 14,2 
milyon dolara,  ''OCE-
AN PLUTO” (50,539 dwt, 
SLS 2007 inşa) 10 mil-
yon dolara Çinli alıcıya 
gitti.  ''NORD GAINER” 
(50,281 dwt, GSI 2011 
inşa) 18 milyon dolara 
alıcı buldu.  “DONG-
A KRIOS” ve kardeş 
gemileri “DONG-A 
THEMIS”  ve “DONG-
A TRITON” (49,997 
dwt, Hyundai Mipo 2015 
inşa) her biri 30 milyon 
dolara satıldılar.  “NOR-
DIC AGNETHA” ve 

“NORDIC AMY” (37,791 
dwt, 2009 Hyundai Mipo, 
2009 inşa)  her biri 11,7 
milyon dolara Alman 
alıcıya gitti. ''CHEMWAY 
GAIA” (38,106 dwt, Shin 
Kurushima, 2007 inşa) 
7,8 milyon dolara satıldı.  

“DAEHO SUNSTAR” 
(8,833 dwt, Usuki 2002 
inşa) 4 milyon dolara 
satıldı.  

“NORTHSEA ALP-
HA”  ve “NORTHSEA 
BETA” (8,615 dwt, Yan-
gzhou Keijin 2010 inşa) 
birlikte 8,9 milyon dola-
ra gitti.  

Konteynerler
 “CHESAPEAKE BAY” 

(4,253 TEU, 50,790 dwt, 
Samsung, 2003 inşa) 55 
milyon dolara alıcı bul-
du.  “ALS CERES” (4,380 
TEU, 54,308 dwt, Daewoo, 
2010 inşa) satıldı. Ancak 
satış fiyatı henüz rapor 

edilmedi. 
“CALIFORNIA TRADER” 

(2,782 TEU, 37,000 dwt, 
Jiangsu Newyangzi 2017 
inşa) ve kardeş gemile-
ri “CAROLINA TRADER” 
(2017 inşa) ve “DELAWA-
RE TRADER” (2,782 TEU, 
36,919 dwt, Guangzhou 
Wenchong 2018 inşa) 
her biri 48,5 milyon 
dolara alıcı buldu. 

“MCC CHITTAGONG” 
ve “MCC NINGBO” (2,548 
TEU, 37,157 dwt, Zheji-
ang Ouhua, 2016 inşa) 
her biri 54 milyon dolara 
satıldı. “ST EVER” (2,553 
TEU, 33,407 dwt, Naikai 
Zosen, 2011 inşa) 46,5 
milyon dolara gitti.

“MELBOURNE STRAIT” 
(1,794 TEU, 25,848 dwt, 
Taizhou Kouan 2008 
inşa) 27 milyon dolara 
satıldı. “MOUNT GOUGH” 
(1,730 TEU, 23,504 dwt, 
Zhejiang Ouhua, 2016 
inşa) 42,2 milyon dolara 
alıcı buldu.  

“RUN HE” (1,200 TEU, 
16,421 dwt, Peene-Werft, 
2003 inşa) 20 milyon 
dolara satıldı.  

Yeni inşalar
Konteynerler: MSC, Hyu-

ndai Samho Tersanesi’ne 
6 adet 15,000 TEU gemi 
siparişi verdi. 2024 yılının 
sonlarında teslim edile-
cek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 182,5 
milyon dolar.

Capital Maritime, 
Hyundai Mipo Tersane-
si’ne 3 adet 1,800 TEU 
gemi siparişi verdi. 2023 
yılının ekim ayında tes-
lim edilecek olan gemi-
lerin her birinin kontrat 
fiyatı 32 milyon dolar. 

Sinokor, Hyundai 
Mipo Tersanesi’ne 4 adet 
2,500 TEU  gemi siparişi 
verdi. 2023 yılında tes-
lim edilecek olan gemi-

lerin her birinin kontrat 
fiyatı 40 milyon dolar.

Ultramax: Taiwan 
Navigation, Oshima 
Tersanesi’ne 63,500 dwt 
gemi siparişi verdi. 2024 
yılında teslim edilecek 
geminin kontrat fiyatı 
34,15 milyon dolar. 

Hurdalar
Tankerler: “SOS” (LDT 

41,402, DWT   309,449, 
2003 inşa) Bangladeş 
teslim, “SOTHYS” (LDT 
16,749, DWT 107,123, 
2003 inşa) 605 dola-
ra Pakistan, “QUBAA” 
(LDT 16,688, DWT 
137,684, 1976  inşa) 490 
dolara as is Umman, 

“NORTH” (LDT 15,968, 
DWT 105,250, 2003 
inşa)  Bangladeş, “ARI-
NA” (DWT 15,672, LDT 
106,131, 1998 inşa) 610 
dolara,  “GARIN” (LDT 
9,597, DWT 46,699, 1995 
inşa) 576 dolara  as 
is Umman, “BRAVE 
WORTH” (LDT 7,769, 
DWT 31,206, 1994 inşa) 
605 dolara Pakistan, 

“NIIGATA” (LDT 2,084, 
DWT 4,977, 1980 inşa) 
600 dolara Bangladeş 
teslim satıldılar.

LPG: “APODA” (LDT 
9,835, DWT 23,469, 1997 
inşa) 550 dolara  as is 
Batam/  Singapur tes-
lim satıldı. “C FORTU-
NE” (LDT 5,515, DWT 
17,542, 2010  inşa) 621 
dolara Bangladeş tes-
lim, “PROSPERITY” (LDT 
5,230, DWT 19,481, 1997 
inşa) 930 dolara Hin-
distan teslim,  ''EXP-
RESS” (LDT 2,999, DWT 
8,821, 1999 inşa) 830 
dolara Hindistan teslim 
satıldılar. 

Kuru yükler: “FORCE 
ON” (LDT 7,140, DWT 
38,888, 1985 inşa) Pakis-
tan teslim satıldı.

Sirena Marine ile Yıldız Teknik 
Üniversitesi üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi için 
protokol imzaladı.

İşbirliği kapsamında seri yat 
üreticisi Sirena Marine ile Yıl-
dız Teknik Üniversitesi, bilim-
sel veya teknolojik araştırma-
lara yönelik proje ve araştırma 
çalışmaları ile birlikte gerçek-
leştirecekleri projelere dayalı 

bilimsel makale veya bildiri 
çalışmaları yapacaklar. 

İşbirliği ayrıca birlikte yürütü-
len proje ve araştırma çalışmala-
rı ile ilgili hesaplamalar, analizler 
ve deneylerin yapılmasına yöne-
lik çalışmaları ve öğretim üyele-
rinin Sirena Marine’de yapacağı 
danışmanlık çalışmalarını da içe-
riyor. Bunun yanı sıra YTÜ lisans 
öğrencilerinin Sirena Marine’de 

mesleki eğitim ve stajları, pro-
je ve bitirme tezi çalışmalarını 
Sirena Marine ile işbirliği içinde 
yapmalarına yönelik çalışmalar 
ile seminer, konferans ve tanıtım 
etkinliklerine yönelik çalışmalar 
da bu işbirliğinin kapsamı içinde 
yer alıyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca 
YTÜ son sınıf 5 lisans öğrencisi 
Sirena Marine’de staj yapacak. 

Sirena Marine ve YTÜ protokol imzaladı 
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Merhaba!
Avustralya koskocaman bir kıta 

devleti. Doğu kıyılarındaki yoğun 
yerleşim haricinde okyanusa açılan 
insansız kıyıları ve devasa karasal 
alanlarıyla bakir, vahşi coğrafyaya 
sahip bir ülke. İyi ki de öyle. Bu hâl 
onu epey bir süre dünya dışında 
bir yermiş algısına konumlandırmış 
ama artık bilgi ve iletişim çağıyla bir-
likte özgünlüğünü yitiren yeknesak 
küresel sevimsizlikle sıkı fıkı olmaya 
başlamış.

İki yıla yakın bir sürede neredeyse 
gezilebilecek tüm bölgelerini dolaş-
tığım bu ülkede deniz ve denizcilik-
le ilgili birçok noktada bulundum. 
Batı Avustralya Denizcilik Müzesi de 
bunlardan biriydi. Müzeler, ziyaret 
ederken huzurlu biçimde yoğun bilgi 
edinilen yerler.

Kimlikler ve rotalar…
Bir deniz subayı ve elektronik 

mühendisi olarak iş hayatımı nokta-
ladıktan sonra çantamı alıp, kendimi 
biraz da genç bir gezgin sanarak 
yollara düştüm. Bu farklı gayret hüc-
relerimizde depolu hafızayı silmiyor. 
Batılı eğitim almış kişilerin bu for-
matlanmış etkilerden tam olarak sıy-
rılması mümkün değil. Kimlikler, o 
özgür olduğu düşünülen ortamlarda 
bile sizinle birlikte. Kimlikler insanı 
sadece tanımlamıyor, aynı zamanda 
sınırlıyor da. Kimlik olgusu, çevremiz, 
kabûller, eğitimimiz, yaptığımız işler, 
yaşadıklarımız, içinde bulunduğu-
muz dönem, kültürel yapımız gibi 
birçok etkenle şekilleniyor. Sonuçta 
kendimi özgür bir gezgin sansam 

da eski bir denizci olarak Perth’te-
ki ilk uğrak noktalarımdan biri bir 
denizcilik müzesi oluyordu. Ancak 
müzeden önce genel bir çerçeveden 
Avustralya’ya bakmak istiyorum.

Avustralya’nın keşfine uzanan 
vizyoner yönetimin etkileri…
İngiltere’ye sığmayan suçluların 

sevk edildiği hapishane kolonisi ola-
rak kurulması hedeflenen Avustral-
ya, bilimsel amaçlarla seyir yapan, 
kaptanı yüzbaşı James Cook komu-
tasındaki HMS Endeavour gemisinin 
doğu sahillerinde kıyıya yakın bir 
mevkide karaya oturup aldığı hasar 
giderilene kadar mahsur kalması 
üzerine tesadüfen 1771 yılında keş-
fediliyor. Aslında daha önce kıtanın 
batı kıyılarına çıkmış Hollandalı ve 
Portekiz denizcilerinin izleri olsa da 
onlar keşfin devamını getirememiş. 
Onlar sadece 17’inci YY’dan kalan 
ünlü Batavia batığı ve birkaç mezar 
taşı bırakıp gitmişler.

Endeavour’un zorunlu olarak 
konakladığı ilk seferinden 7 yıl sonra 
İngiliz kraliyet yönetiminin verdiği 
destek ile suçluların bir kısmını taşır 
hâlde yola çıkan gemiler 1778 yılın-
da günümüzde Sidney Limanı olan 
yere ulaşmışlar. Bu şekilde başlayan 
yaşam, suçluların inşa ettiği, Abor-
jinlerin akıllarınca ıslah edilmesi ve 
hapishane düzeninin teşkil edilme-
siyle yerleşik bir hayata bürünmüş. 
İngilizler tarafından kurulan bu yer-
leşimler daha sonra yeni bir dünya 
arayışında olanların göçleriyle bir 
ülkeye dönüşmüş.

Denizciliğe ve keşfe verilen 
önem olmasaydı bu uçsuz bucaksız 
kıta sadece bölgenin yerlileri olan 

Aborjinlerin vatanı olarak kalacaktı. 
Böylesi daha iyi olabilirdi belki ama 
medeniyet süsü verilen vahşi sömü-
rü düzeninin burnunu sokmadığı yer 
kalmayan gezegenimizde böyle bir 
varsayımda bulunmak bile beyhude. 
Meraklısı bu öyküleri Bryce Courte-
nay’ın gerçeklere dayanan romanla-
rından okuyabilir.

Batı Avustralya Denizcilik 
Müzesi…
Batı Avustralya Denizcilik Müzesi 

değişik noktalarda kurulmuş birçok 
müzeden oluşmakta. Bunlardan 
üç tanesi Fremantle Limanı’nda, 
19’uncu yüzyılda hapishane olarak 
kullanılan bölgede bulunuyor; ana 
müze, tarihi batıklar müzesi (htt-
ps://youtu.be/-0o9pL7IIHg) ile HMAS 
Owens denizaltısının sergilendiği 
yapıda geniş alana yayılmış.

Oldukça serin sayılabilecek bir 
havada, daha sonraki rotam olan 
Güneydoğu Asya’da 8 ay hiç kullan-
mayacağım montumu son kez giydi-
ğim Perth’de müzeye doğru şiddetli 
rüzgâr altında ulaştım. Ana müze 
binası modern mimari yapısı, ferah 
yerleşimi ile içimi açmış, dışarıdaki 
soğuktan sonra yuva gibi hissettir-
mişti. 15 Avustralya Doları olan giriş 
ücretini ödeyip, müzeyi gezmeye 
başladığımda tüm günü orada geçi-
receğimi anlamıştım.

Dopdolu bir müze…
Teneke kanolardan 1983’de Ame-

rika Kupası’nı Amerika haricinde 
kazanan ilk yelkenli olan Austra-
lia-II yatına uzanan tekne örnekleri 

bölümü, Aborjin hayatını anlatan 
Perth’in çevresinde kurulduğu Swan 
Nehri galerisi, Fremantle galeri-
si, Kargo galerisi, bahriyeye ilişkin 
Deniz Savunma galerisi, makinala-
rın çalışmasını anlatan bölüm, bali-
na avcılığının anlatıldığı kısımlar, inci 
avcılığının tarihi tekneleriyle birlikte 
tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı bölüm-
ler yer alıyor ana binada. Müzede 
çekilmiş bir videoyu da izleyebilir-
siniz; https://youtu.be/fIAyTKO7s9Y.

Müzenin ana binasında yer alan, 
Çanakkale Savaşları’nda görev almış 
ve 1998 yılında Selçuk Kolay tara-
fından saptandığı müzedeki yazılar-
da belirtilmiş AE2 denizaltısına ait 
kısım, 658 günde dünyayı tek başı-
na zorlu kural ve şartlarda dolaşan 
ve Guinnes Rekorlar listesine giren 
Parry Endeavour teknesi ve bu yol-
culuğuna ait ayrıntılı bilgiler bulun-
makta. Amerika Yat Yarışı’nı ilk kez 
Amerikalılar dışında kazanan Aus-
tralia-II teknesinin orijinali ve yarışa 
ilişkin sayısız obje ve bilgilerin sergi-
lendiği kısımlar beni en çok etkileyen 
bölümler oldu.

Bunlar haricinde müzede Avus-
tralya’ya yapılan uzun gemi seferle-
rine ait bilgi ve yerleştirmeler, dünya 
savaşlarında bahriyenin konumuna 
ait bölümler, 1967 nüfus sayımına 
kadar insan olarak sayılmayan Abor-
jinlere özür niteliğinde etnik anlatım-
lar, antik seyrüsefer aletleri ve seyre 
ilişkin bilgi ve buluntular, Büyük 
Ağız köpekbalığı ve diğer deniz canlı 
türlerine ait örnekler, balıkçılığa ait 
her dönemi içeren sunumlar, I. ve 
II. Dünya Savaşı’na ait bilgiler, Fre-
mantle tarihi olmak üzere dolu dolu 
sunumlar bulunmakta. 

Avustralya’da denizcilik 
kültürü…
Avustralya 1800’lerin başından 

itibaren bir İngiliz kolonisi ve üzerin-
de güneş batmayan imparatorluğun 
en uzak üyesi olurken aynı zamanda 
bağımsız olmak adına da kendin-
ce süreçler yaşamış bir ülke. Gerek 
yerleşim bölgelerinin adları, gerek 
sosyal yaşam pratikleri başta olmak 
üzere İngiliz kültürü ile şekillenmiş. 
Çanakkale Savaşları ülke bilincinin 

ortaya çıktığı en büyük olay olmuş.
Avustralya'nın denizcilikle ilgili 

bağları, kültürünü aldığı ada devleti 
İngiltere dolayısıyla oldukça güçlü. 
Denize olan bağlarını profesyonel ve 
amatör bazda olabildiğince kuvvetli 
tutuyorlar.

Ülkeye değişik dönemlerde gelen 
göçmenler nitelikli iş gücünü oluş-
turmanın yanında bu kültüre uyum 
sağlayan süreçler geçirmişler. Gezdi-
ğim her deniz kenarı yerleşimde ilk 
dikkatimi çeken, tekneler, sörfler ve 
denizle ilgili türlü etkinlikler oluyordu.

Büyük Set Resifi ve ondan daha 
bakir kalabilmiş batı sahilindeki Nin-
galoo Resifi sualtı arkeolojisi açısın-
dan dünyanın en nadir örneklerinin 
gözlemlenebildiği eşsiz bölgeler.

Avustralya, deniz kuvvetleri açı-
sından Asya-Pasifik bölgesinde etkin 
bir deniz gücü olma hedefini de 
büyük proje, teşkilatlanma ve yatı-
rımlarla destekliyor.

Denizcilik kültürü ve müzeler…
Denizcilik kültürü bir ülkenin 

gelişmesi için elzem etkenlerden biri. 
Denizcilik müzeleri de bu kültürün 
geliştirilmesinde önemli bir yer tutu-
yor. Bir kültürün tabana ulaşması ve 
yerleşmesi ancak toplumun gene-
lince tanınması ve benimsenmesi 
ile olur. Ülkemizde de bu alandaki 
girişimlerin başarıya ulaşması için 
devlet ve özel sektör dâhil tüm pay-
daşların katkısı ve desteği gerekli. 
Bu yaklaşımın ekonomik getirileri 
görüldükçe bu kültürün önemi anla-
şılacak ve benimsenmesi de hızla-
nacaktır.

Batı Avustralya Denizcilik Müzesi 
Seyyah’ın
seyir defteri
GÜRCAN ELBEK 
g u r c a n . e l b e k @ g m a i l . c o m

w w w . g u r c a n e l b e k . c o m
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Advances in Atmospheric Sci-
ences isimli derginin son sayı-
sında ABD, İngiltere ve Çin'deki 
bazı üniversite ve bilim insanla-
rının ortak çalışması yayımlan-
dı. Çalışmada sera gazlarının 
da etkisiyle 2021'de okyanus 
sıcaklıklarının rekor düzeyde 
arttığı belirtildi.

Bilim dergisindeki araştır-

ma raporuna göre, 1958'den 
bu yana okyanusların ısısının 
sabit bir hızla arttığı, 1990'lar-
dan sonra keskin bir şekilde 
ivme kazandığı, son 6 yıldır ise 
her yıl rekor kırdığı vurgulandı.

Raporun başyazarı ve Çin 
Bilimler Akademisi Atmosferik 
Fizik Enstitüsü profesörü Lijing 
Cheng, "Küresel ısınmanın 

aslında okyanus ısınması oldu-
ğunu ve ciddi sonuçları olduğu-
nu vurgulamak istiyoruz. Okya-
nus ısınması, rekorları kırmaya 
devam ediyor," dedi.

Çalışmada yer alan ABD'nin 
Colorado Ulusal Atmosfer 
Araştırmaları Merkezi iklim 
bilimcisi Kevin Trenberth ise 
okyanuslardaki ısı artışının 

"insan kaynaklı iklim değişikli-
ğinin birincil göstergesi" oldu-
ğuna dikkati çekti.

Araştırmacılar, fosil yakıt-
lardan kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının, gezegenin 
atmosferinde ısıyı hapsederek 
enerji dengesizliği oluşturdu-
ğuna ve okyanusların aşırı ısı-
nın yüzde 90'ını emdiği gerçe-

ğine işaret etti. Ağustos 2021'de, 
Atlas Okyanusu'ndaki ani hava 
değişikliklerinden kaynaklanan 
İda Kasırgası, ABD'nin Louisia-
na ve Mississippi eyaletlerinde 
büyük tahribat yarattıktan son-
ra kuzeye yönelerek, New York 
ve New Jersey eyaletlerinde de 
ölümcül su baskınlarına neden 
olmuştu.

Beyindeki serotonin sentezinin 
triptofan varlığına bağlı olduğu-
nu dile getiren VM Medical Park 
Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Uzman Diyetisyen 
Mine Özkazanç Akren, mutluluğu 
artırıcı etkisi olan besinler hak-

kında bilgilendirmede bulundu. 
Serotonin (mutluluk hormonu) 
teorisinin; yiyeceklerin ruh hâli-
ni nasıl etkilediğine açıklık getir-
diğini belirten VM Medical Park 
Maltepe Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. 

Mine Özkazanç Akren, “Seroto-
nin; balık, istiridye, ahtapot, kala-
mar, muz, ananas, erik, fındık, süt, 
hindi, ıspanak ve yumurta gibi 
besinlerde bulunan triptofanın 
ürettiği önemli bir nörotransmi-
terdir. Uyku, iştah ve dürtü kon-

trolünün düzenlenmesi serotoni-
nin görevleri arasındadır. Artmış 
serotonin seviyesi, insanın ruh 
hâlinin iyi olması ile ilişkilidir. 

Sağlıklı yağlar barındıran 
balığı haftada en az bir porsiyon 
yemek, hem serotin düzeyinizi 

artırarak sizin daha mutlu his-
setmenize etki eder hem de kalp 
sağlığınıza fayda sağlar. Somon, 
ton balığı, uskumru, ringa balı-
ğı ve sardalye gibi yağlı balık-
lar, sağlıklı Omega-3 yağlarıyla 
dolu oldukları için mükemmel 
bir seçimdir. Bu nedenle haftada 
en az bir porsiyon sürdürülebilir 
kaynaklı balık yemeyi hedefleyin, 

Avustralya’nın kuzeydoğusun-
da bulunan Büyük Set Resi-
fi’nde nadir görülen battaniye 
ahtapotu, dalgıç Jacinta Shack-
leton’ın kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından 
paylaşım yapan Shackleton, 

“Bugün dalışta inanılmaz bir 
şey oldu ve bir battaniye ahta-
potu ile karşılaştım. Bu hay-
vanlar, tüm yaşam döngüle-
rini açık okyanusta geçiren, 
nadir görülen bir pelajik ahta-
pot türüdür. En son 2002’de 
görülmüştü,” dedi.

Shackleton, nadir görülen 
bu ahtapota rastladığı için çok 
minnettar olduğunu ve şanslı 
hissettiğini ifade ettiği paylaşı-
mında, “Nadir Battaniye Ahta-
potu. Perşembe günü genç bir 
dişi battaniye ahtapotuyla kar-
şılaşmamdan birkaç görüntü 
paylaşıyorum. Renkleri inanıl-
mazdı ve suda hareket edişini 
izlemek büyüleyiciydi. Kesinlik-
le hayatımda bir kez tecrübe 
edebileceğim bir karşılaşma, 
çok minnettarım” ifadelerine 
yer verdi.

Battaniye Ahtapotu nedir?
Tremoktopus, subtropi-

kal ve tropikal denizlerde  
orta sularda ortaya çıkan 
dört tür içeren pelajik sefa-
lopod cinsidir. Genellikle 
battaniye ahtapotu olarak 
bilinirler ve yetişkin dişile-
rin sırt ve sırt yanı kollarını 
bağlayan uzun, şeffaf ağlar-
dan ötürü bu adı almışlardır. 
Diğer kollar çok daha kısadır. 
Dişilerin boylarının 2 metre-
ye kadar ulaşabildiği ifade 
edilmektedir.

Avustralya'da nadir bir 
ahtapot türüne rastlandı

Okyanuslar ısının yüzde 90'ını emiyor

Deniz ürünleri tüketmek mutluluk veriyor
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Türkiye’nin 200 Yıllık 
İktisadi Tarihi

Göklerin Kızı Sabiha Gökçen Pullarla Atatürk: Hayatı ve 
Mücadelesi 

KİTAP KÖŞESİ

Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi 
Tarihi hem kapsadığı dönem 
hem de içerik ve vurguları ile 
iktisadi tarihimize farklı bir 
yaklaşımı hedefliyor.
Osmanlı-Türkiye iktisat tarih-
çiliğinin önde gelen isimlerin-
den Prof. Dr. Şevket Pamuk’un 
bu son çalışmasının önemli 
bir özelliği son 200 yılı birlikte 
ele alması. Türkiye iktisadi tarihçiliğinde 19’uncu yüz-
yıl ile 20’nci yüzyıl sık sık birbirlerinden kalın duvar-
larla ayrıldı. Oysa Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş 
sürecinde önemli siyasal değişiklikler gerçekleşirken, 
iktisadi açıdan önemli süreklilikler de yaşanmıştı. Bu 
sürekliliklerin bir bölümü Osmanlı geçmişinden, bir 
bölümü de Sanayi Devrimi sonrasında dünya ölçeğin-
de ortaya çıkan gelişmelerden kaynaklanıyordu. Bu 
nedenle Pamuk, son 200 yılı bir bütün olarak ele alıyor 
ve bugünkü Türkiye ekonomisinin kimi özelliklerinin 
kökenlerini 19’uncu yüzyıldaki dönüşümlerde arıyor.

Yazar: Şevket Pamuk
İş Bankası Kültür Yayınları 

Mustafa Kemal Atatürk, vatanı 
düşman işgalinden kurtardık-
tan sonra, 1923 yılında Cumhu-
riyet'i ilan ederek kalkınmamız 
için kolları sıvadı. Yurt gezileri-
ne başlayan Atatürk, buralar-
daki yoksul halk çocuklarından 
Afet, Sabiha, Zehra, Rukiye, 
Nebile, Ülkü, Abdurrahim ve 
Sığırtmaç Mustafa'yı himaye-
sine aıp evlatlık edindi… Sabi-
ha Gökçen dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu, Afet İnan tarihçi, Abdurrahim Tuncak elek-
trik mühendisi, Sığırtmaç Mustafa Demir subay oldu. 
Bu kitapta, Atatürk'ün yetiştirdiği "Dünyanın İlk Kadın 
Savaş Pilotu" Sabiha Gökçen'in hayatını okuyacak ve 
onunla gurur duyacaksınız. Kitapta yer alan bazı konu 
başlıkları ise şunlardır: Çalkantılı yıllar ve çocukluğu... 
Türk kadını Cumhuriyet'le nasıl yüceldi?... Atatürk, 
Hatay meselesinde Sabiha'ya hangi görevi verdi?... Ata-
türk ile İsmet Paşa'nın yolları Hatay meselesinde neden 
ayrıldı?... Cumhuriyet'in Dersim kararlılığı ve Sabiha 
Gökçen'in rolü... Sabiha Gökçen'in Atatürk'süz yılları...

Yazar: Ercan Dolapçı
Kategori

Posta pulları bugün kimimiz 
için geçmişte kalmış silik bir 
anı, kimimiz için, “Bir zamanlar 
mektup yazardık,” diye biraz da 
hüzünle hatırladığımız bir nos-
talji, kimimiz için de çok değerli 
koleksiyon parçalarıdır…
Tarihçiler ve devletler içinse 
pullar, kültürel ve toplumsal 
anlamları olan, değerli, tarihî 
belgelerdir.  Bu küçük ama değerli basılı kâğıtlar, sadece 
mektupları yerine ulaştırmakla kalmazlar; aynı zaman-
da, dönemin siyasal, sosyal ve kültürel işaretlerini de 
üzerlerinde taşırlar. Bu kitap, pulların bu özelliğinden 
yararlanarak, Atatürk’ün hayatını bir de pullarla anlat-
ma çalışmasıdır. Çalışmada Osmanlı dönemi (1863-
1919), ara dönem (1920-1922) ve Cumhuriyet döne-
minde (1923- 2020) basılan yüzlerce posta pulundan 
yararlanıldı. Araştırmaları ve derlemeleriyle tanıdığımız 
Süleyman Bulut’un Hacı Bulut’la birlikte hazırladığı 
Pullarla Atatürk, hem ilgiyle okunacak hem de büyük 
bir merakla, tekrar tekrar “bakılacak” bir kitap.

Yazar: Süleyman Bulut, Hacı Bulut
Can Yayınları

İsrail'de yapılan bir araştırma, 
akvaryum balıklarının bir hede-
fe ulaşma konusunda mekân-
sal duyarlılık ve sürüş yeteneği 
geliştirebildiğini ortaya çıkardı.

İsrail Ben-Gurion Üniver-
sitesi'ndeki araştırmacılar, bir 
akvaryum balığına ‘‘FOV-Balık 
Kumandalı Araç’’ ismini verdik-
leri cihazı kullanmayı öğrettik-
lerini ve böylelikle balığın ‘‘sürüş 
yeteneği ve mekânsal farkındalı-
ğının’’ geliştiğinin kanıtlandığını 
açıkladı.

Hakemli bilimsel dergi Beha-
vioral Brain Research'te yayımla-
nan çalışmaya göre, araştırmacı-
lar balıkları, hareketlerini izleyen 
bir kamera ve bilgisayar sistemi 

tarafından yönlendirilen tekerlek-
li bir aparata bağlı olacak şekilde 
bir akvaryuma yerleştirdi.

Kurulan sistemle balık, akvar-
yum içerisinde hangi yöne ilerle-
diyse, aracın da o yönde ilerle-
mesinin sağlandığı belirtildi.

Hedefe ulaşma hızını 
60 saniyeye kadar indirdiler
Yapılan deneyde balıklar, oda-

nın çeşitli noktalarında kırmı-
zı çizgiyle işaretlenen bölgelere 
ulaştıklarında yiyecekle ödüllen-
dirildiler. Bu durum, balıkların 
engelleri aşmasında ve başlarda 
30 dakika süren yolculuklarını 
60 saniyeye kadar indirip hedef-
lerine ulaşabilmelerine yol açtı.

Çalışmayla birlikte, genellikle 
küçük beyin boyutlarıyla ilişki-
lendirilen balıkların, uyum ve 
adaptasyon konularında en zeki 
memelilerle bile benzer hızlarda 
öğrenebildikleri gösterildi.

Yayımlanan araştırmanın 
yazarları, Ben-Gurion Üniver-
sitesi Yaşam Bilimleri Bölü-
mü'nden Shachar Givon ve 
Biyomedikal Mühendisliği Bölü-
mü'nden Matan Samina, deney-
le ilgili olarak, "Aracı çalıştırabil-
diler, yeni ortamları keşfedebil-
diler ve başlangıç noktasından 
bağımsız olarak hedefe ulaşabil-
diler. Tüm bunları yaparken de 
çıkmaz sokaklardan kaçındılar 
ve konum hatalarını düzelttiler," 

açıklamasında bulundu.
"Balık beyninde dış ortamın 

temsil edilme şekli ve kullandığı 
stratejiler, su ortamında olduğu 
kadar karasal bir ortamda da 
başarılı olabilir” diyen yazarlar, 

"Bu, uzayın ortamlarda temsil 
edilme biçimindeki evrenselliğe 
işaret ediyor" dedi.

Ben Gurion Üniversitesi'nin 
bu çalışması, balıkların motorlu 
taşıt kullanması konusunda bir 
ilk değil. Daha önce de Hollan-
dalı araştırmacıların 2014 yılın-
da gerçekleştirdikleri çalışmada, 
bir akvaryum balığının harekete 
duyarlı kamera yoluyla uzaktan 
kumandalı bir arabayı çalıştıra-
bildiğini göstermişti.

Bir tasarım öğrencisi, uçsuz 
bucaksız çöl arazilerini tara-
yabilen ve ağaç dikmek için 
verimli bir alan bulduğun-
da tohum ekebilen otonom 
minyatür bir robot geliştirdi.

Dubai Tasarım ve İnovas-
yon Enstitüsü’nden Mazyar 
Etehadi tarafından yaratı-
lan A’seedbot, çorak arazile-
ri yeşillendirmenin bir yolu 
olabilir. Robot, tasarımcıların 
bir araya gelerek günümüz 
çevre sorunlarını çözebilecek 
yenilikleri sergilediği etkinlik 
olan Global Grad Show’da 
tanıtıldı.

Sadece sekiz inç uzunlu-
ğundaki minik robot, kendi 
güneş panelleri sayesinde 
gün boyunca pilini şarj edi-
yor ve gece boyunca çalışma-
ya devam edebiliyor. Robot 
sadece daha fazla tohumla 
doldurulmak istendiğinde 
insan müdahalesine ihtiyaç 
duyuyor.

Etehadi, gelecekte fikrinin 
hükümet, tarım endüstrisi 
ve çiftçiler gibi özel kişiler 
tarafından bitki yetiştirme-
nin daha verimli bir yolu 
olarak benimsenebileceğini 
umuyor.

Çölde ağaç dikecek 
robot tasarladı

Akvaryum balıkları araba kullandı




