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Artan enflasyon nedeniyle yaşam kalitesinin düş-
tüğü, alım gücünün azaldığı bir süreç yaşanırken 
iş dünyasından ve sektörlerden uygulanan poli-
tikaların süreci olumlu etkilemediği yönünde 
sesler yükseliyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD)’nin yeni Başkanı Orhan Turan, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın 
düşük faiz politikasının ekonomiye yansımadığını 
belirterek yüksek enflasyon nedeniyle sürecin 
refah kaybına neden olduğunu ifade etti ve enf-
lasyonla sadece bu yıl değil son 5-6 yıldır doğru 
mücadele edilmediğini dile getirdi.

Enflasyon ve cari açık yükselişte
Piyasa tarafında ise hem enflasyon hem de cari 

açığın daha da yükseleceği tahminleri var. Gıda, 
emtia ve enerji maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon 
ve cari açık tahminlerininse önümüzdeki süreçte 
yukarı yönlü revize edilmesine neden oluyor. Türki-
ye’nin şu an ciddi bir döviz ihtiyacı var ve ayrıca önü-
müzdeki bir yıl içinde yaklaşık 171 milyar dolarlık 
ödemesi gereken bir döviz borcu var. Bilindiği üzere 
ocak ayında alınan bir kararla, ihracatla elde edilen 

dövizinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması 
zorunlu hâle getirilmişti. Nisan ayında bu karar revi-
ze edildi ve oran yüzde 40’a çıkarıldı. Merkez Ban-
kası'na satış işlemi, ihracat bedellerinde olduğu gibi 
Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve 
satılan döviz tutarının karşılığı Merkez Bankası tara-
fından döviz satıcısına Türk Lirası olarak ödenecek. 
Bu uygulama ile birlikte elde edilen döviz gelirinin 
bir kısmı TCMB rezervine eklenecek. 

Krediler enflasyonun çok altında
Yüksek enflasyonla birlikte vatandaşın alım 

gücü iyice azaldı. Geliri düşen vatandaş ise yaşa-
mının bir kısmını kredi kartlarıyla idame ederken 

bir kısmını da uzun vadede düşük miktarda 
ödediği tüketici kredileriyle yürütüyor. Kendini 
enflasyona karşı korumak isteyen insanlar ayrıca 
gelecekte almayı planladığı ihtiyaçlarını daha 
da fiyatı artacak diyerek bugünden almak için 
çabalıyor. Böylece iç piyasada kredilerle canlanan 
bir piyasa oluşmuş oluyor. Bu da büyümenin 
kredilerle oluşturulduğu bir döneme işaret ediyor.  

Nebati: Çalışmaya hız kesmeden 
devam edeceğiz
Yabancı yatırımcı ve sıcak para, geçen yıldan 

bu yana Türkiye’den ciddi bir çıkış yaptı. Hazine 
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise ABD’de 
katıldığı programlar ile yurtdışında bir dizi görüş-
meler gerçekleştirdi. G20 Maliye Bakanları ve Mer-
kez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası 
kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılan Nebati, 

"Türkiye'nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu 
pekiştirmek, uluslararası platformlarda ülkemizi 
hak ettiği en iyi şekilde temsil etmek için var gücü-
müzle çalıştık, çalışmaya da hız kesmeden devam 
edeceğiz," değerlendirmesinde bulundu. 

Dünya ekonomisi yüksek enflasyonu kabul etti
Dünya ekonomisinin giderek yük-
sek enflasyonu kabul ettiği ve enf-
lasyonun önüne geçmek için adım-
lar attığı bu süreçte Türkiye’de hâlâ 
yüksek enflasyonla mücadele için 
kalıcı adımlar atılmıyor
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RÖPORTAJ

'Türkiye'yi zengin 
etmek istiyorum'
Bartu Soral ile denizcilik
ve iktisadi kalkınma planları
üzerine bir röportaj
gerçekleştirdik.

'Yüzde 18 KDV 
yabancı bayrağa 
yönlendirebilir'
Ersoy Eroğlu ile yat-tekne mal-
zemelerinin ithalâtında yaşanan 
sıkıntılardan, ülkemizde yaşa-
nan fuar karmaşasına kapsamlı 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yeni inşa fiyatları son 
20 yılın zirvesinde
Yeni inşa fiyatları Kasım 
2020'ye göre yüzde 25 
artarken bu oran 2005'ten 
bu yana görülen 
en yüksek artış oldu.
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PIYASA
Çelik tankerler 
yükselişe geçti
Japonya'daki
paslanmaz çelik tanker 
inşa eden tersanelerin
çoğu 2025 senesine kadar 
çeşitli tiplerde gemi 
siparişleri aldılar. 31
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
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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.

6 yıl sonra ilk kruvaziyer geldi

01 Yapılan bu görüşmelerle 
Türkiye’ye yeniden bir yaban-
cı yatırımcı girişimi olur mu 
bunu ilerleyen günlerde takip 
edeceğiz. 

Merkez Bankası 
faize yine 
dokunmadı!
TCMB yılın dördüncü 

toplantısında da faizi değiş-
tirmedi ve yüzde 14’te bırak-
tı. Merkez Bankası yayımla-
dığı metinde, yükselen küre-
sel enflasyona dikkat çeker-
ken alınmış olan kararların 
birikimli etkilerinin izlendi-
ğine vurgu yaptı ve mak-
ro ihtiyati politika setinin 
güçlendirilmesi gerektiğine 
karar verildiğini ifade etti. 
Ekonomistler ise enflasyonu 
düşürmek için Merkez Ban-
kası tarafından bir faiz poli-
tikası veya ekonomi politi-
kası uygulanmayacağını ve 
piyasaya güven veren adım-
ların atılmayacağını düşü-
nüyor. Dünyadaki koşullar 
sertleşirken Ukrayna ve 
Rusya arasındaki savaş 
derinleşerek devam edi-
yor ve barış masasına dair 
henüz bir gelişme yok. Küre-
sel piyasalarda artan riskler, 
Türkiye’de uygulanan eko-
nomi politikalarının dünya 
ekonomisinden ayrışması, 
ekonomide yaşanması bek-
lenen olumlu gelişmelerin 
tarihini uzatıyor. 

www.eagle.org/sustainability
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FUELING SMART DECISIONS
POWERING A 
SUSTAINABLE FUTURE

İzmir Limanı'na 6 yıl sonra ilk 
kruvaziyer geldi. ABD'den gelen 
ve içerisinde 400 yolcu bulu-
nan gemiyi, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer ile 
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Baş-
kanı Mahmut Özgener karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
İZTO, İMEAK DTO İzmir Şubesi ve 
Kalkınma Ajansı'nın yoğun uğraş-
larıyla İzmir Limanı'na yanaşan 
geminin, İzmir kent ekonomisini 
canlandırması bekleniyor. Kruva-
ziyerlerin ilki 14 Nisan’da sabah 
saatlerinde İzmir Limanı'na 
yanaştı. Geçen 23 Mart'ta ABD'nin 
Miami eyaletinden yola çıkan, 834 
yolcu kapasiteli ve içerisinde 400 
yolcusu bulunan Insignia isim-

li kurvaziyer Fas, İspanya, İtalya, 
Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra 
İzmir'e geldi.

Tunç Soyer,  yıl içerisinde 34 
kruvaziyerin kente geleceğini 
belirtip, "Bu gelen gemi en küçü-
ğü. 834 kapasiteli bir gemi. 6 aylık 
bir dünya turunda durak ola-
rak gelmiş durumda. 3 Mayıs'ta 
büyük bir gemi gelecek. Bundan 
sonra da bu sayıyı giderek artı-
racağımıza inanıyoruz. İzmir ve 
bizler için çok heyecan verici bir 
gün. Çok uzun süredir beklediği-
miz ve nihayet bugün ilk adımı-
nın gerçekleştiği buluşma. Kru-
vaziyer turizmi dünyada gerçek-
ten önemli. Özellikle pandemi 
sonrası daha da itibar kazanan 

bir sektör. İzmir'in de bundan 
payını alması en büyük arzu-
muzdu. Pandemi öncesi İtalya'da 
tur şirketleri ile birçok görüşme 
yapmıştık ve pandemi olmasa 
çok daha erken başlatacağımız 
bir süreç vardı. Ancak ne yazık 
ki pandemiyi beklemek zorunda 
kaldık. Şimdi kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. O günkü heye-
can ve şevkle devam ediyoruz. 
Diliyorum ki çok daha yoğun 
bir şekilde kruvaziyer misafirini 
İzmir'de ağırlama fırsatı bulaca-
ğız. Yavaş yavaş büyüyecek bir 
turizm sektörü olacağını düşü-
nüyorum," dedi.

İZTO Başkanı Mahmut 
Özgener ise İzmir'in geleceğin-

de turizm ile ilgili çok büyük 
hedefleri olduğunu belirtip, "Bizi 
en mutlu eden de büyük bir 
İzmir sevgisi içinde hedeflere 
ulaşmak için çalışılması. Kruva-
ziyerlerin gelmesi İzmir'in gele-
ceği için çok önemli. 6 kıtada 60 
ülkeyi gezecek bir turist grubu 
bugün geldi. Kruvaziyer sefer-
lerini artırabilmek için önemli 
çalışmalarımız var. Bir ekibimiz 
Miami'de düzenlenen toplan-
tıya katılacak. Sonrasında ise 
Malaga'daki fuara başkanımızla 
birlikte katılacağız. Bu bir baş-
langıç, amacımız bu seferleri 
artırmak ve İzmir'in turizm 
hedeflerine ulaşmasını sağla-
mak," şeklinde konuştu.
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Türk Deniz Eğitim Vakfı Mezunlar 
Derneği (TÜDEVMED), 13 Kasım 
2021 tarihinde düzenlenen Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda aldığı 
kararla, TÜDEVMED’in açılımının 
genişletilmesi, kimliğinin günümüz 
çizgisine taşınarak daha kapsayıcı 
bir yapıya bürünmesi isteği, Der-

neğin markalaşma sürecini kolay-
laştırma ve algısını güçlendirmek 
amacıyla ismini ve tüzüğünün ilgi-
li maddelerini “Türk Deniz Eğitim 
Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar 
Derneği” olarak değiştirdi.

Deniz Ticaret Odası şemsiyesi 
altında bulunan, denizcilik cami-

asının maddi ve manevi katkı ve 
gayretleri ile tamamı denizcilik 
camiasının mensuplarından oluşan 
üyeler tarafından 1993 yılında kuru-
lan, yeni adıyla Türk Deniz Eğitim 
Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezun-
lar Derneği, TÜDEV tarafından 1995 
yılında faaliyete geçirilen TÜDEV 

Eğitim Merkezi ile 2 bin 100’ün üze-
rinde mezun vererek, Türk deniz-
cilik camiasına yüksek niteliklere 
sahip kaptan ve makinistler kazan-
dırdı. Mezunlarının tamamına 
yakını dünyanın en prestijli deniz-
cilik kurumlarında, şirketlerinde ve 
gemilerinde en üst düzey görevleri 

başarı ile yürütmekte.
Dernek, Türkiye Denizcilik Fede-

rasyonu (TÜRDEF) üyesi, 19 fede-
rasyon delegesi ve TÜRDEF bünye-
sindeki en çok delegeye sahip ikinci 
dernek konumunda olup, TÜRDEF 
çatısı altında da Türk denizciliğine 
destek veriyor.
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Markalaşma süreci için isim değişikliğine gidildi

'Müsilaj yakıt 
ve gübre olarak 
kullanılamaz'
TBMM   tarafından alınan 
karar ile 7 Temmuz 2021'de 
göreve başlayan Denizlerimiz-
deki  Müsilaj  Sorununu Araş-
tırma Komisyonu, çalışmaları-
nı tamamlayarak oluşturduğu 
raporu 5 Nisan'da TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop'a sundu. 
Toplam 415 sayfalık raporda 
konu; Müsilaj Sorunu, Müsi-
lajın Etkileri, Müsilajın Kon-
trolü ve Önlenmesi ile Sonuç 
ve Öneriler başlıkları altında 
ele alındı. 

Raporun en çarpıcı kısım-
larından biri ise, Müsilajın 
Kontrolü ve Önlenmesi başlı-
ğı altındaki Analiz ve Bertaraf 
Çalışmaları başlığı oldu. Bu 
kısımda, Marmara Denizi'nin 
çeşitli noktalarından alınan 
müsilaj numunelerinin yapı-
lan analizlerinde, daha önce 
bazı üniversite ve belediyele-
rin kaynak gösterilerek med-
yada yer verilen müsilajdan 
yakıt ve gübre üretilebileceği 
yönündeki haberlerin aksine, 
müsilajın yakıt, biyogaz veya 
gübre şeklinde kullanıma 
uygun olmadığına yer verildi.

Yapılan analizlerde, müsi-
lajın yüzde 94 ile 99 arasın-
da değişen oranlarda nem 
içerdiği, tehlikeli ve toksik 
özellikler göstermediği belir-
lendi. Müsilajın kalorifik ve 
kükürt değerleri incelendi-
ğinde, yakılarak enerji elde 
edilmesine uygun olmadığı, 
ayrıca düşük karbon içeriği 
ve yüksek tuzluluk oranları 
sebebiyle biyometanizasyo-
na, yani biyogaz ve fermente 
ürüne dönüştürülmeye de 
uygun olmadığı belirlendi. 
Müsilajın, yüksek tuz ora-
nı sebebiyle tarım alanında 
gübre ya da sulama amacıyla 
kullanımının da uygun olma-
dığı bilgisi raporda yer aldı.
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Deniz gibi bi’ sakin bi’ dalgalı bi’çekiliyor bi’ 
kabarıyoruz. İster tek kerede ister dizi dizi 
okunsun. Yakamoz S245 sineye çekilecek 
cinsten değil. Ancak bu film itici güç oldu. 
Yazıp yazıp sepete attıklarım “yaz beni, bilin-
sin artık” dedi. Sevgili Tolga Karaçelik bu 
yazıyı sana borçluyum. Sonsuz teşekkürler… 

Mevzu uzun. Başlamadan samimi-
yetle belirtelim. Vatan savunması yapan 
Bahriyemizin yurtsever yüce gönüllü tüm 
subaylarını ve ailelerini sevgiyle selamlıyo-
rum. Varlığınızdan onur duyuyorum.

Yakamoz S245 film ekibi
Kısaca Yakamozlar... 
Bu romantik ismi çok aradınız mı? 245 

neyi simgeliyor? TCG Atılay, Saldıray, Batıray, 
Yıldıray… Ay sınıfı denizaltı gemilerimizden, 
isim verirken filme, tarihimizden feyz alabilir-
diniz. Atatürk bu isimleri niye tercih etmiş diye 
sorsaydınız filminizin senaryosu bu olmazdı. 
Araştırsaydınız, filminiz denizdeki yakamoz-
lar gibi sayısız intihal ile ışıl ışıl parıldamızdı. 
MFÖ’nün “Olduramadım” şarkısındaki “kopuk-
tu kopuktu zincir, olduramadım…” nakaratı 
dolaştı zihnimde filmi izlerken… “IQ düşüklüğü 
bu olsa gerek” dedim. Yahu “intihalci, yalancı, 
iftiracı” olunduğunun ispatı için film mi çekilir? 
Yoksa hedefte Donanmamız değil de film ekibi-
niz mi var? Oyuna mı geldiniz? 

Filmi bu köşede yazma sebeplerim…
Parayla, pulla, taşımayla, devşirerek 

değil, doğuştan Kahraman Türk subayına, 
sevdiklerine, onu sevenlere, ayağına taş 
değmesin aman burnu kanamasın diye duayı 
vatan evlatlarından esirgemeyen yüce Türk 
milletine, o evlatları doğuran analara-baba-
lara, gazilerimize, bu vatanı canı pahasına 
savunurken yaşamını yitiren kahraman yiğit-
lerimize ve cumhuriyet değerlerini koruyan 
halkımıza büyük ayıp ettiniz.

Pandemi boyunca müthiş bir dirayet gös-
terip dünyaya örnek olmuşlarken üstelik.

Zihinde ve kültürde bellekten, kolektif 
akıldan, milli kurumsal maneviyattan, tarih 
bilinciyle oluşan kültürel norm ve kavram-
lardan, denizaltı askeri disiplin, kural ve 
geleneklerinden ve dahi Türk’ün psikoloji-
sinden bu filmde eser göremedim.

Bu sanat değil. Bunun adı tarihi belleği 
yanıltma. Bunun adı kötülük. Gerçeği çarpıt-
ma. Bunun adı nankörlük. Doğruyu karart-
ma. Filmden bana geçen duygular bu. Tarihe 
not düşelim. Mutlu musunuz?

Psikolojik harbe 
niye destek verdiniz?
“Yüksek bütçeli” filminizi modern 

imkânlarla çekmişsiniz. Stratejik derinlikten 
yoksul bu filmde, size hangi milletin tari-

hi, motivasyon kaynağı oldu? Cumhuriyet 
Donanması değil ki bu gösterdiğiniz. Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı gibi üst seviyede 
stratejik akla, belleğe, yeteneğe, kurumsal 
kültüre ve nezakete sahip, her bir birimiyle 
ayrı disiplinleri ve uzmanlıkları olan, sual-
tında ve denizaltı gibi dar bir alanda görev 
yapacak şekilde yıllarca eğitim alan, ebedi 
Komutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün 
onurlu, erdemli, çalışkan ve disiplinli, ente-
lektüel birikimiyle her aklı alt eden kahra-
man subaylarını siz kim oluyorsunuz da çap-
sız hayallerinizdeki gibi lanse ediyorsunuz? 
Bu iç dünyanız sağlıklı mı? Filmde yansıtı-
lanlar; yazarı, kurgulayanın “gerçeklerini” 
işaret ediyor, onları bağlıyor, onun ürünü, 
onun bilgisi(-zliği), onun dünyası. Biz yine de 
tavrımızı koyalım.

Filmi çektiğiniz ve yayınladığınız tarihe 
bakınca durum şu. Güneş patlayacakmış da 
insanlık son bulacakmış da NATO devreye 
girmiş de Genel Kurmay Başkanlığı’nı, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’nı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’nı kandırmış. Oyuna getirmiş. Alt 
etmiş. Kim vasıtasıyla? NATO ile “işbirlikçi” 
bilim insanımız.

Falan filan feşmekân
Siz cahilsiniz diye herkesi cahil mi sandı-

nız? Kirletmememiz ve koruma altına alın-

ması elzem en zengin oksijen deposu okya-
nuslar. Küresel iklim değişikliği tehdidini 
deniz temalı anlatma ve insanlığı denizaltıyla 
kurtarma fikri güzel. 

Deniz Kuvvetlerimiz bunu yıllardır bizim 
güvenliğimiz ve ulusal çıkarlarımız için 
zaten yapıyor. Milli savunmada bilgi her şey. 
Olağanüstü bir doğa olayında bunu en iyi yöne-
tecek 3 sac ayağı asker (TSK), istihbarat (MİT), 
akademisyenler (üniversite) niye kavgalı ki 
filminizde? Sahi siz, hangi hülyalara daldınız?

Kimin değirmenine su taşındı, hiç mi 
çark etmedi sizde bu senaryonun arka planı? 

Ülkemizde geçen yıl ve öncesi pande-
mi ile yüzleştik, yangın oldu, sel oldu, kar 
oldu, çığ düştü. Kim yetişti halkının derdine, 
kim derman oldu en zor anlarımızda? TSK. 
Siz o TSK’nın en parlak subaylarını neden 
üzmeyi hedeflediniz, bize bunun hesabını 
vermelisiniz. 

Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri-
mizi kim korudu, koruyor haberiniz var mı? 
Böyle mi minnet gösteriyorsunuz?

Eski denizaltı filmlerinin en iyi 10 tanesini 
seyredin, başkaca filmlerden de yapılan fikrî 
intihallerinizi kendiniz görürsünüz. Pardon, 
pardon sizin görüş mesafeniz yok! Olsa bu 
filmi çekmezdiniz. 

Teknik hatalar saymakla bitmiyor!
Sayenizde halkımız epey bilgilenecek. 

Doğru bildiğiniz yanlışları göstermeye çaba-
ladınız. Yanlış ezberinizi yine biz bozduk 
bakın. 

Deniz Kuvvetlerimizin gelenekleri, örfle-
rini hiç incelemediğiniz belli. Teknik bilgi ola-
rak da size denizaltıyı geçtim, kayık verseler 
batırırsınız, aynı “yüksek bütçeli” filminizi 
batırdığınız gibi. 

Sevgili Tolga röportaj vermiş, konu deni-
zaltı iken “batma” ifadesi geçmiş. Düzeltelim. 
Denizaltı batmaz, dalar. Peki, başçarkçı taburu 
toplar mı? Komutan (kenarda) dururken, 2’nci 
Komutan konuşur mu? Askeri disiplinde “abi” 
hitabı olur mu? Sahi üniformaları nereden 
edindiniz? Rütbeleri de ters takmışsınız. Kadın 
subayı niye “ezik” gösterdiniz? Elektronik 
uydu-haberleşme, ast-üst ilişkileri, komutana 
hitap, rota vs. hatalarınıza aniden eklemlenen 
kuru fasülye-pilav ile aile romantizmi. İşler ve 
kurgu silsilesindeki maddi hatalar saymakla 
bitmez. Ben bilirkişi değilim. Aklen sorguluyo-
rum. Asker kendi insanını korumakla yüküm-
lü iken, gözünün önünde geldiğini gördüğü 
bilim insanlarını denizaltıya almamazlık eder 
mi? Türk subayları etmez.

Baştan aşağı hatalı olan bu filmde askeri 
disiplindeki her hatayı yazmaya kalksak size 
anlatmak için bir “Kurallar Kitabı (Rules 
Book)” gerekir. Bosnalı karakter ne ara 
Türkiye’de 2’nci Komutan olabildi? Üstelik o 
boyla denizaltı komutanı mı olur? “Delirmiş” 
olarak yarattığınız karakteri, dualarla “canlı 
bomba” gibi yansıtmanıza ne demeli? 
Topluma verdiğiniz “yararlı” mesajınız mı 
bu, nasıl okumalıyız kurgulayıp yansıttığınız 
durumu? 

Türk’ün tarihine saygısızlık içeren bazı sah-
neler kabul edilemez, affı da olmaz. Bu durum; 
yazanı, yapımcıyı, kurgulayanı, yöneteni ve bu 
projede olmayı kabul eden herkesi bağlar.

Kumpas dava Balyoz ile Türk Amirallerini 
ve Subaylarını hedef alan çadır mahkeme-
leri kurulduğunda neredeydiniz? Bunlar 
Patagonya’da mı yaşandı yoksa siz o dönem 

Patagonya’da mıydınız?
Bu filminizle onlara da hizmet ettiğinizin 

farkında değil misiniz?
Baştan belirtelim. Film olmamış. Bu çap-

sızlığa her kim “oldu” derse şüpheyle yaklaşın. 
Bilmediklerinizi yanlış bildiklerinizle harman-
layıp Bahriyenizden bihaber olduğunuzu ve 
cehaletinizi sergilemişsiniz. Bilimsel ilkeler ve 
etikten uzak. Denizaltı geleneklerinden, örfün-
den, teamüllerinden, literatürden, terminoloji-
den, olağan yaşamdan, kurallarından eser yok. 
Tarihi olarak da teknik olarak da kurumsal 
olarak da maddi hatalarca zengin bir film. 
Olduramamış, dersinize hiç çalışmamışsınız. 

Oyunculara soralım. Bu filmde amaçla-
nanın, tüm değerlerimizi aşağılamak olduğu 
açık. Yıllara sarî kazanılan örf, gelenek, kural-
lar, yetenekler… Bunları ve bu değerlerimizi 
yaşatanları yok sayıp kurumlarımızı birbiri-
ne düşürmek, neslimizi ordumuzdan ve dahi 
ordumuzda görev almaktan soğutmak, kadın 
subaylarımız zayıfmış gibi algıları yaratma 
girişimlerinizi gösterdiniz, gördük. Hâl bu iken, 
Tolga Karaçelik gerçekten içine “sindi” mi? 

HHH

Minnetle ve özlemle anıyorum. Deniz 
Kuvvetlerimizin 20’nci Kuvvet Komutanı 
Bahriyemizin “Altın çocuğu” Oramiral Özden 
Örnek. Türkiye kendisinden önceki DzKK 
mensuplarının, kendisinin ve tüm MİLGEM 
personelinin onunla yek vücut olup kararlı 
duruşunun ekmeğini yiyor, yiyecek. Bu duru-
şundan ötürü pamuklara sarılacak insan kaç 
yıl hapis yattı yine şerefinden dik duruşun-
dan ödün vermedi. Hangi Amiralimiz veya 
Subayımız onurundan ödün verdi? Hiçbiri.

Örnek Amiralimizin sevgili oğlu Tolga 
Örnek’in filmlerini bilirsiniz. Yapımlarına bir 
bakılsın, milli ruhun, çağdaş yorumla zamanı 
nasıl anladığı, bizi biz yapan değerlerin izleyi-
ciye ahenkle nasıl anlatıldığı, kültürel derin-
liğin nasıl harmanlanarak gösterildiği, felsefi 
olarak nasıl düşündürdüğü tekrar görülsün. 
Kaybedenler Kulübü (I) filmini izlemeyeniniz 
var mı? Tolga Örnek’in senaristi ve yönetmeni 
olduğu ilk film 2011 yılında gösterime girdi ve 
bu geçen sürede bu filmi sayısız izledim ve her 
izlediğimde yeni bir bakış açısı kazandım. Müzik 
seçimleri. O diyaloglar. Oyuncu seçimi… Küfür 
etmenin adabını bile oradan öğrenebilirsiniz.

Asla kıyas kabul etmez farkındayım. 
Tolga Örnek’ten, böyle tatsız bir konuda 
kendisinden bahsettiğim için özür diliyo-
rum. Ancak halkımızın anlaması için iyi bir 
“örnek” sunmalıyım. Tolga Örnek’in Devrim 
Arabaları ve Kaybedenler Kulübü filmleri-
ni örnek yapım olarak izlemelerini tavsiye 
ederim. Geçenlerde yazdım. “MİLGEM’in 
Öyküsü film olmalı” diyerek. Peşi sıra devam 
filmi “MİLDEN” olacak şekilde kurgulan-
malı. Türk evladı başarılarıyla gururlansın, 
feyz alsın, “ben de yapmalıyım, yapabilirim” 
desin, özensin. Tolga Örnek bunu çok iyi 
yapar. Keşke düşünse üzerine…

HHH

Tolga Karaçelik senin baban da deniz-
ci Sevgili Tolga Örnek’in de. Senin de adın 
Tolga, onun da. Sen de senarist-yönetmen-
sin Tolga Örnek de. Ancak aradaki fark o 
kadar büyük ki… Bunu son projende bana 
sen anlattın. Verdiğin bir röportaja “İçime 
sindi” demesen, sığlığını anlamayabilirdim, 
eğer bu filmi “içine sindirdiysen” gerçekten 
bir sorun var demektir. Yöneltilen bir soruda 
“Türkiyeli” ifadesine bir tepki vermemen ve 
düzeltmemen de dikkatimden kaçmadı.

Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu reza-
letten ötürü erdemli davranıp yüce Türk mil-
letinden, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir 
ferdinden, yüce gönüllü denizaltıcı subay ve 
astsubaylarımızdan ve ailelerinden özür dileyin.

Bu bir rica değil gerek şarttır. Vatana 
sorumluluk bunu gerektirir. 

Yazının devamına marinedealnews.com/
yazarlar adresinden ulaşabilirsiniz…

04 BAKIÞ

Yeşim Yeliz Egeli
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Yakamoz S245, Tolga Karaçelik, 
Aret Taşcıyan üzerine…
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Bütün dünyanın 
Ukrayna savaşına 
odaklandığı nisan 

ayında Pakistan iç siyasetin-
de yaşananlar Kazakistan’daki 
darbe girişiminden sonra dik-
katlerin bir kez daha Asya’ya 
çevrilmesine neden oldu. Tuhaf 
bir konjonktürel sarmalın için-
deyiz. Zira Ukrayna, Tayvan, 
Kazakistan merkezli ve birbiri 
ile ilintili sıra dışı hadiselere son 
kertede Pakistan da eklenmiş 
oldu. Dinamik seyreden ulusla-
rarası ilişkilere elbette “tesadüf 
gözlüğünü” takarak bakacak 
değiliz. Lâkin Pakistan’da yaşa-
nanlar en basitinden iyi kurgu-
lanmış ve kotarılmış bir “ortao-
yununu” çağrıştırıyor. 

“Biz işleri farklı yapacağız”
Burada bir parantez açalım. 

Geçen sene bu köşede temas 
etmiştik.1 ABD’de Biden yöne-
timi göreve geldiğinde Dışişleri 
Bakanı Blinken, ABD’nin bun-

dan sonra demokrasi adına baş-
ka ülkelere askeri müdahalede 
bulunmayacağını ve otoriter 
rejimleri askeri güçle değiştir-
meye kalkışmayacağını açıkla-
mış ve ezber bozmuştu.

Küresel anlamda demokra-
siyi teşvik edeceklerini vurgu-
layan Blinken, "Demokrasiyi, 
pahalı askeri müdahaleler ya 
da otoriter rejimleri güç kul-
lanarak devirme girişimleri ile 
yüceltmeye çalışmayacağız. 
Bu taktikleri eskiden kullan-
dık. Ancak iyi niyete rağmen 
başarılı olmadık. Demokrasinin 
yüceltilmesine kötü bir nam 
kattılar ve Amerikan halkına 
olan güveni zedelediler. Biz işle-
ri farklı yapacağız," şeklinde 
konuşmuştu. Blinken’ın açıkla-
masını hatırda tutarak yazıyı 
okumanızı önerelim ve paran-
tezi kapatalım.

Ne olmuştu?
Nisan ayı başında Pakis-

tan’da bazı siyasi grupların 
Başbakan İmran Han’a verdi-
ği desteği çekerek muhalefe-
te katılması sonrası Başbakan 
Han, Meclis’teki çoğunluğu-
nu kaybederek azınlığa düştü.  
Bunun üzerine harekete geçen 
muhalefet Başbakan hakkında 
güven oylaması yapılması isti-
kametinde Meclis’e başvurdu. 
Esasen Meclis’te oluşan yeni 
tabloda Başbakan Han’ın oyla-
madan geçemeyeceği tüm çıp-
laklığıyla görülüyordu. 

Pakistan iç siyaseti 
türbülansa girdi
Gelişmeler üzerine ani bir 

manevra yapan Başbakan Han, 
Pakistan halkına seslenerek 
erken seçim çağrısında bulun-
du. Han ayrıca kendisine karşı 
güvensizlik oylamasının Pakis-
tan'da rejim değişikliğine yöne-
lik bariz bir girişim olduğunu ve 
ABD ile işbirliği içinde planlan-
dığını vurgulayarak, "Muhalefe-

tin beni görevden alma girişimi, 
ABD’nin iç politikamıza açık 
müdahalesidir” çıkışını yaptı. 
Nihayetinde Pakistan iç siyaseti 
türbülansa girdi.

Diplomatik üslubun dışına 
çıkan Han, Pakistan halkını 
yanına alabilmek, milliyetçi ve 
muhafazakâr kitleleri harekete 
geçirmek üzere eleştiri dozunu 
artırdı ve Pakistan’ın Washin-
gton Büyükelçisi’ne 8 Mart’ta 
ABD'li muhatapları tarafından 
bir "tehdit mektubu" verildiğini 
açıkladı.

Mektupta, "İmran Han gider-
se Pakistan affedilecek, aksi 
hâlde sonuçları olacak" min-
valinde ifadelerin bulunduğu-
nu aktaran Han, ABD’nin Rus-
ya ziyareti nedeniyle kendisini 
eleştirdiğini oysa bu kararın 
Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst 
düzey kurumlar ile konsensüs 
sağlanarak alındığını açıkladı. 
Hatırlatalım, Rusya’nın Ukray-
na’yı işgal ettiği günün erte-

sinde Han Moskova’yı ziyaret 
etmişti.

Meclis Başkanı güvensizlik 
oylamasını reddetti
Pakistan'da Başbakan İmran 

Han'a karşı verilen güvensizlik 
oylaması için Meclis 3 Nisan'da 
toplandı. Muhalefet Meclis’te 
çoğunluğu ele geçirmenin yük-
sek özgüveni ile Hükûmeti 
düşürmeyi öngörürken Pakis-
tan Meclis Başkan Yardımcısı 
Kasım Suri girişimi Anayasa'nın 
5’inci Maddesi’ne2 aykırı bula-
rak sürece son verdi. Devamın-
da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise 
güvensizlik oylamasından kur-
tulan Başbakan Han'ın talebi 
üzerine Meclis’in feshedilmesi-
ne karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 
sürpriz kararı Han'ın 
düşürülmesinin önünü açtı
Pakistan iç siyaseti baş dön-

dürücü bir hızla aktı. Güven-

Pakistan bulmacası
MDN 

İSTANBUL
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sizlik oylamasının yapılması-
nı engelleyen Başbakan Han, 
umulmadık bir şekilde Anayasa 
Mahkemesi'ne takıldı. Meclis'in 
feshi ve erken seçim kararını 

“yok” sayan mahkeme güven-
sizlik oylamasının yapılmasına 
hükmetti.

Kararda, Ulusal Meclis Baş-
kanı Asad Kayser'e 9 Nisan'da 
Meclisi toplaması ve güvensiz-
lik oylaması oturumunu ger-
çekleştirmesi çağrısı yapılırken, 
oylama sonucunda Başbakan 
Han'ın görevden alınması 
hâlinde Meclis’in yeni başba-
kanı seçeceğine işaret edildi. 
Kısaca Pakistan yüksek yargısı 
iç siyasete açıktan müdahale 
ederek mevcut hükûmetin gidi-
şinin önünü açtı.

Güvenoyu alamayan İmran 
Han hükûmeti düştü
Pakistan Meclisi 9 Nisan’da 

Başbakan Han‘a karşı güven-
sizlik oylaması oturumu için 
toplandı. Yapılan güven oyla-
masını 142’ye karşı 199 oyla 
kaybeden İmran Han hükûmeti 
düşürüldü.

Gelinen nokrada İmran Han, 
Pakistan’da güvensizlik oyla-
masıyla görevinden alınan ilk 
Başbakan oldu. Gelişmeler üze-
rine İmran Han, Pakistan’da 

“ithâl edilmiş” bir hükûmeti asla 
kabul etmeyeceğini belirterek, 
10 Nisan’da tüm ülkeyi sokak-
lara çağırdı.

Eski Başbakan Han ve 123 
milletvekili istifa etti
Pakistan eski Dışişleri Baka-

nı Şah Mahmud Kureyşi, 11 
Nisan’da yaptığı açıklamada 
başbakanlık seçimini boykot 
edeceklerini ve meclisteki mil-
letvekillerinin toplu olarak isti-
fa edeceklerini ilân etti. Deva-
mında Pakistan Ulusal Meclis 
Başkan Yardımcısı Kasım Suri, 

eski Başbakan İmran Han 
dâhil olmak üzere Han’ın par-
tisi Pakistan Adalet Hareketi 
(PTI)’nden 123 milletvekilinin 
istifasının kabul edildiğini açık-
ladı. Esasen Pakistan Adalet 
Hareketi “sine-i millete” dön-
müş oldu. 

Mücadeleyi bırakmayacağı 
anlaşılan Han, yaptığı açıkla-
mada ABD tarafından suçlula-
rın iktidara getirilmesi için baş-
latılan rejim değişikliği ve ege-
men Pakistan için kesin duruş-
ları sebebiyle istifa eden partili 
milletvekillerine teşekkür etti.

PTI’nın boykotuna rağmen 
Meclis’te 11 Nisan’da yapılan 
oturumda ana muhalefet par-
tisi lideri Şahbaz Şerif Başba-
kanlığa seçildi. Şahbaz Şerif’in, 
Pakistan’da üç dönem başba-
kanlık yapan ve Panama Belge-
leri'nin yayımlanmasından son-
ra hakkındaki yolsuzluk suç-
lamalarıyla 2018'de görevden 
alınıp siyasetten men edilen 
Navaz Şerif'in kardeşi olduğunu 
hatırlatalım. 

İmran Han: İktidardayken 
değildim lâkin artık 
tehlikeli olacağım
Şahbaz Şerif'in seçilmesine 

tepki gösteren Han, "Şerif hak-
kında 10 milyonlarca yolsuz-
luk davası var. Onu başbakanı-
mız olarak kabul edeceğimizi 
düşünüyor musunuz?" çıkışını 
yaparak yeni hükûmete açıktan 
cephe açtı. Muhalefetin dozunu 
artıran Han, "İktidardayken teh-
likeli değildim ama artık daha 
tehlikeli olacağım. İthâl edilmiş 
bir hükûmeti kabul etmeyece-
ğiz. Halk da bu karara karşı 
protesto gösterileri düzenleye-
rek ne talep ettiğini gösterdi" 
açıklamasında bulundu. 

Sine-i millete dönen Han, 
görevden düşürülmesinin 
ardından Pakistan’ın büyük 

kentlerinde seri protesto 
mitingleri düzenlemeye başla-
dı. İlk mitingini Lahor’da yapan 
Han ikinci mitingini 16 Nisan’da 
Karaçi’de düzenledi. Her iki 
mitinge halk yüksek katılım 
sağladı.

Pakistan’da yaşananların 
arka plânı
Pakistan’da yaşananlar sivil 

bir darbeyi işaret ediyor. Tüm 
parametreler bu yönde. Sivil 
toplum örgütleri, yüksek yargı, 
ansızın saf değiştiren millet-
vekilleri ve silahlı kuvvetlerin 
tutumu... Ancak sivil darbenin 
ayak sesleri önceden duyul-
maya başlanmıştı. Biraz geriye 
gidelim. 2020’de İmran Han’ın, 
Usame Bin Ladin’den “şehit” 
olarak bahsetmesi Batı ile iliş-
kilerde kırılma noktasını teşkil 
etti. Bu hadise ABD başta olmak 
üzere Batı’da büyük bir hayâl 
kırıklığına neden oldu.

Han’ın NATO’nun çekilme-
sinden sonra Taliban hükûme-
tine verdiği destek de Batı tara-
fından eksi hanesine yazıldı. 
Dahası Han’ın Çin ile ilişkileri 
geliştirmesi, Rusya ile yakınlaş-
ması ve Keşmir sorunu nede-
niyle Hindistan ile savaşın eşiği-
ne gelmesi Batı marjında İmran 
Han’a açılan kredinin tüken-
mesine neden oldu. Kuşkusuz 
bunlar siyasi ve politik arka 
planı oluşturuyor. Daha doğru 
bir ifade ile buzdağının görünen 
kısmını. Şimdi görünmeyen kıs-
ma odaklanalım. 

Buzdağının görünmeyen 
kısmı
Her ne kadar Pakistan ordu-

su tarafından yalanlansa da 
ABD’nin Afganistan’dan çekil-
mesi sonrası Pakistan’dan üs 
talebinde bulunması bir sır 
değil. Gerek Afganistan’ı takip 
etmeyi gerekse Orta Asya’da 

Rus ve Çin faaliyetlerini izle-
meyi öngören ABD’nin bu talebi 
İmran Han tarafından reddedil-
di. Bu durum ABD ile Pakistan 
arasındaki kırılgan ilişki siste-
matiğine darbe vurdu.

İmran Han hükûmetinin Çin 
ile stratejik ilişkilerini askeri, 
siyasi ve ekonomik kulvarda 
çok boyutlu ivmelendirmesi ve 
Çin’e iyice yaslanması ABD’de 
şüpheyle karşılandı ve tedirgin-
liğe neden oldu. Pakistan krizi-
nin, Çin Dışişleri Bakanı Vang-
yi’nin Afganistan’ın başkenti 
Kâbil’de Taliban yetkilileriyle 
yaptığı toplantıda, Çin-Pakistan 
Ekonomik Koridoru’nu Afga-
nistan’ı da içine alacak şekilde 
genişletme önerisiyle eşzaman-
lı başlaması da garip bir tesadüf 
olsa gerek.

Meselenin bizi ilgilendiren 
bir boyutu da var. Karabağ 
savaşına destek vererek Tür-
kiye ve Azerbaycan’ın yanında 
duran Pakistan’ın “bir millet 
üç devlet3” bloğuna katılması, 
Türkiye ve Azerbaycan ile tat-
bikatlar yapması bölgede para-
digma değişikliğine ve hassas 
dengelerin evrilmesine neden 
oldu. İstanbul-Tahran-İslama-
bad demiryolunun yapılarak 
Çin-Pakistan ekonomik kori-
doruna bağlanması, Ukrayna 
savaşında İmran Han’ın Mos-
kova’yı ziyaret edip Rusya’nın 
yanında saf tutması bardağın 
taşmasına neden oldu. 

Rusya, Çin, Hindistan ve 
Pakistan ekseninde 
gedik açmak
Burada Ukrayna savaşı bağ-

lamında Pakistan’ın sergilediği 
tutuma ayrı bir parantez açalım. 
Ukrayna savaşında tıpkı Hin-
distan gibi Pakistan da çekim-
ser kalarak Rusya-Çin bloğu-
nun yanında yer aldı. Özellikle 
Hindistan’ın tutumu önemli ve 

ABD’de şüpheyle takip ediliyor. 
ABD’nin Rusya’dan S-400 füze 
sistemi alan ve aktive eden Hin-
distan’a ses çıkaramadığının 
altını çizelim. ABD Hindistan’ı 
karşı bloğa kaptırmak isteme-
diği için ihtiyatlı hareket edi-
yor lâkin Hindistan’a güçlü bir 
mesaj vermek istiyor.

Ukrayna savaşı sonrası yap-
tırımları desteklemek bir yana 
Hindistan, Rusya ile petrol 
anlaşması dahi akdetti. Günün 
sonunda ABD, Ukrayna savaşı 
sonrası Rusya, Çin, Hindistan 
ve Pakistan tarafından kuru-
lan stratejik eksene Pakistan 
üzerinden bir hamle yaparak 
bu blokta gedik açmayı dahası 
dağıtmayı hedeflediğini, böyle-
likle Hindistan’a da örtülü bir 
mesaj verildiğini not edelim.

ABD cenahından yapılan 
açıklamalara göre Ukrayna 
savaşının 1-3 yıl sürmesi öngö-
rülüyor. Belli ki Rusya’nın iyice 
yıpratılması hedefleniyor. Bu 
noktada Pakistan üzerinden 
açılan yeni cephe öne çıkıyor. 
Pakistan bağlamındaki gelişme-
ler bu nedenle yakından takip 
edilmeli. Pakistan’da yapılan 
sivil darbenin kalıcı olup olma-
yacağını, devlet sistemi dışına 
atılan İmran Han’ın halkı yanı-
na almaya çalışarak yapacağı 
muhalefet belirleyecek. Uya-
ralım, bu durum Pakistan’da 
askeri bir darbenin de önünü 
açabilir.

1Marine Deal News, Nisan 2021 
“Küresel Satrancın Yeni Tahtası: Asya-
Pasifik (21. Yüzyılın En Büyük Jeopolitik 
Sınavı Çin mi?)”

2Pakistan Anayasası’nın 5’inci 
Maddesi’nde, "Devlete bağlılık her 
yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya 
ve yasalara itaat, nerede olursa olsun 
her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer 
herkesin yükümlülüğüdür" ifadeleri 
yer almaktadır.

32021’de Azerbaycan, Türkiye ve 
Pakistan İslamabad deklarasyonunu 
imzalayarak, “Bir Millet Üç Devlet” 
olduklarını ilan ettiler.
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Özlemi top-
yekûn kalkınma-
mız. Cumhuriyet 

kadını olarak bana umut ve 
güven verdi. Mücadelesi, hal-
kımızı “sadaka kültürüne” alış-
tıran, bireyi “kul” gibi gören 
zihniyetle. Köylümüzün üre-
tirken çağdaş yaşama hakkı-
nı, denizcimizin en iyiye lâyık 
olduğunu ez cümle hepimizi 
savunuyor. Üfürmüyor, bilgili. 
Verilerle kanıtlı bilgilerle kararlı 
bir duruş gösterip “yapılabilir, 
yapacağız” diyor.

Alıştığımız siyasi profilin 
“cek, caklı” popülist, kavgacı, 
ötekileştiren söylemlerinden 
kalbinde ve aklında eser yok. 

Kökleri sağlam, insancıl, 
sportif, sicili temiz. 7 kitabı var. 
Onlarca da makalesi... Uluslara-
rası bilişim ve yönetimde tecrü-
beli. İngilizce ve Fransızca ana 
dili gibi. O ise Türkçemizi yazar-

ken de konuşurken de en arı 
haliyle kullanıyor. Pratik ve ana-
litik zekâya sahip. Kütüphane-
lik bilgiyi iki cümlede özetliyor. 
Stratejik bakışıyla adeta “kül 
yutmam” diyor. Derdini teknik 
anlat saniyesinde kavrıyor peşi 
sıra resmi çizip tezgâha koyup 
hadi üret diyor. Tipik kamucu, 
milliyetçi, halkçı… Demokratik 
ve laik, ama gerçekten. 

Yıllardır “yok mu biri” diye 
aranan o lider gibi. Gençler onu 
sevecek. Bu devirde herkes 
başını kuma gömerken elini 
taşın altına koyması onlar için. 
Türkiye’yi kuruluşumuzdaki 
fabrika ayarlarına, kuvvetler 
ayrılığı ilkesini özüne döndü-
recek, dosta güven düşmana 
korku salacak,  “başbakan” ola-
cak lider… 

Denizleri sakin, pruvası neta, 
rüzgârı kolayına, ufku ve bahtı 
açık olsun!

Yeşim Yeliz Egeli: Kimdir Bartu 
Soral, kimlerdendir, niye kalkın-
ma ekonomisti oldunuz, ne yapar 
ne yapmazsınız? 

Bartu Soral: 1970 yılında Anka-
ra’da doğdum. Orta ve lise öğreni-
mimi Ankara Anadolu Lisesi’nde 
tamamladım. Kanada Saint Mary’s 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 
Finans alanında lisans; Kanada Dal-
housie Üniversitesi Ekonomi Bölü-
mü’nden Kalkınma Ekonomisi ala-
nında yüksek lisans derecesi aldım.

Benim kalkınma ekonomis-
ti olmam bence aileden geliyor. 
Babamdan, soyumdan. Çünkü biz 
Cumhuriyetin Kuruluşu’ndan, Teş-
kîlât-ı Mahsûsa’dan beri devletin 
içinde olmuş bir aileyiz ve ben daha 
5 yaşındayken o zamanlar çok kuv-
vetli olan Devlet Planlama Teşkila-
tı’nın uzmanları, başkanları evlerde 
toplanır, sohbet ederlerdi ve ben 
de bunları o yaştan beri dinlerdim. 
Devlet görgüsü ve bilgisiyle iç içe 

büyüdüm.
Aslında kalkınma ekonomisi 

dediğimizde 1980’lerden sonra küre-
selleşmenin başlaması, Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD)’nin dünyanın 
tek hâkimi olduğu iddiası ve politi-
kalarıyla birlikte Dünya Bankası (DB) 
ve IMF’nin de desteğiyle yönlendirdi-
ği bir ekonomik sistemden bahset-
meliyiz. Bu sistemde ülkelerin kal-
kınması yok. ABD’nin kalkınması var. 
Aslında teoride emperyalizm diye de 
adlandırılıyor. Aslında kısaca ülke-
lerin çeşitli biçimlerde, ekonomik, 
ekonomik olmuyorsa askeri, aske-
ri olmuyorsa siyasi biçimde veya 
hepsinin kullanılarak, kaynaklarının 
sömürülmesi ve sistemin sadece bu 
emperyalist devletleri zenginleştire-
cek biçimde kullanılması. Kalkınma 
ekonomisi ise bu sistemin karşısın-
da. Kalkınma ekonomisi dünyada 
bütün ülkelerin topluca kalkınabil-
mesi için hangi ekonomik modelle-
ri uygulaması gerektiğini anlatıyor 

ve doğası gereği, emperyalizme ve 
80’lerden beri kurulan sisteme karşı. 
Ona karşı olduğu için Batı okulla-
rında kalkınma ekonomisi unuttu-
rulmak isteniyor, tartışılmak isten-
miyor. Aslında kalkınma ekonomisi 
kapitalizmi olduğu kadar sosyalizmi 
de tartışıyor ve bu iki ekol içerisinde 
hangisi hangi modelle işlerse ülkele-
rin kalkınmasına katkı sağlar bunun 
öğretisini ortaya koyuyor. 

Koç Holding’de çalıştıktan bir 
süre sonra kendi kendime şunu 
söyledim. “Ben bir sermaye gru-
bunu zengin etmek istemiyorum. 
Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni zengin 
etmek istiyorum.” Bununla birlikte 
kalkınma ekonomisine yöneldim. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı (UNDP)’na girdim.

UNDP’ye nasıl kabul 
edildiniz?
UNDP’ye ben başvuruda bulun-

dum. Bir proje sorumlusu pozisyonu 

Türkiye Cumhuriyeti'ni 
zengin etmek istiyorum

Bartu Soral:

Türkiye, Türk mil-
letini ulus bilinciyle 
kucaklayan nezaket-
li, barışçıl ve cesur 
liderlere yıllardır 
hasret… Her bir fik-
rinden, sesindeki 
kararlılıktan, duru-
şundaki özgüvenden 
Türk milletini  
kurtaran ve aslına  
kavuşturan  
Atatürk fışkırıyor…
Kalkınma 
Ekonomisti, Yazar, 
BM Kalkınma 
Programı Eski 
Müdürü… Türk siya-
setinde yeni bir isim. 
Zafer Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Bartu Soral ile deniz-
cilik ve iktisadi 
kalkınma planları 
üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik

Yeşim Yeliz
Egeli 

İSTANBUL
Fo

to
ğr

af
la

r:
 E

kr
em

 Ş
er

if 
Eg

el
i



Mayıs 2022

RÖPORTAJ 09

vardı. Alt birimde bir pozisyondu. 
2003 senesiydi. Yazılı bir imtihana 
girdim 2,5 saat süren. Birinci oldum.  
Daha sonraki sözlü mülakata büyü-
kelçiler, DB temsilcileri ve BM (Bir-
leşmiş Milletler) temsilcisi de katıl-
dı. Orada da birinci oldum ve bu 
alt düzey pozisyona başladım. 3 
sene sonra UNDP Program Müdü-
rü pozisyonu açıldı. Bulunduğunuz 
ülkede bu programın sorumlusu 
oluyorsunuz. Yine bir sınav açtılar, 
4 saatlik bu sınavı da birincilikle 
bitirdim. Yine bir mülakat açtılar. DB 
Türkiye Temsilcisi vardı. AB temsilci 
de vardı. 4-5 aday vardı karşımda. 
Güçlü adaylardı. İçişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı da vardı. Hazi-
ne’nin Genel Müdürü de… Daha 
sonra öğrendiğim kadarıyla ki ben 
bunu BM Türkiye Koordinatörü 
Jacob Simonsen’den öğrendim. DB 
Türkiye temsilcisi benim seçilmeme 
itiraz etmiş. Tam sebebini söylemedi 
ama “milli bir duruşu var” vurgusu-
nu yaparak “bizim politikalarımız-
la tam uygun olur mu bilmiyorum” 
dediğini belirtti. Jacop ise “Bizim 
sınavımızı birincilikle bitirdi, sözlü-
de sorulan soruların hepsine tat-
min edici yanıtlar verdi. Bu noktada 
DB'nin veya IMF’nin politikalarıyla 
tam uyumlu olup olmaması adayın 
alınıp alınmamasıyla ilgili olamaz. 
Olmamalı.” Diyor. Burada UNDP ile 
DB ve IMF arasında bir fark oldu-
ğunu vurgulayayım. UNDP her ne 
kadar BM altındaki en büyük örgüt 
olsa da DB ve IMF’den ayrılır. Ne de 
olsa kalkınmanın konuşulduğu bir 
örgüttür. Dolayısıyla DB personeli 
ile UNDP personeli fikri anlamda 
çok da anlaşamazlar. Bu nedenle DB 
temsilcisinin beni istememesi çok 
kabul görmedi. Daha sonra İstan-
bul’da düzenlenen meşhur Kalite 
Konferansı’nda DB temsilcisiyle ben 
konuşmacıydık. O, Dünya Banka-
sı’nın politikalarını övdü, ben de “DB 
politikalarıyla ülkelerin kalkınması-
nın mümkün olmadığını” söyledim. 
Program bitti, üzgündü, biraz bozul-
muştu. Bir gazeteci bana gelip, “Siz 
UNDP’nin Proje Sorumlususunuz, 
DB hakkında böyle konuşursanız 
kariyeriniz devam eder mi sizce?” 
dedi. “Kariyerimin sürüp sürmeme-
sinden ziyade doğru bildiğimi söyle-
menin daha doğru olduğunu düşü-
nüyorum” deyince gülümsedik.  

UNDP’yi temsilen Avrupa Birli-
ği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi 
uluslararası kuruluşlarla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları 
ve kurumları arasındaki borçlanma 
ve proje yapılandırma görüşme-
lerini yönetmenin yanı sıra UNDP 
Program Müdürü olarak 70 milyon 
dolarlık kalkınma projelerinin dizay-
nı ve uygulanmasından sorumlu 
oldum.

Denizle ilgili bir geçmişiniz, 
bağınız var mı?

Deniz ve denizcilikle ilgili pro-
fesyonel bir geçmişim yok. Ayvalık-
lıyım. Denizle ve deniz kültürüyle 
iç içe büyüdüm. Denizin ve deniz-

ciliğin ne olduğunu, bu şansa sahip 
olan ülkelerin kalkınması anlamın-
da düşünürsek, her ülkenin bizim 
gibi denizle bu kadar bağlantısı yok. 
Bizim coğrafi olarak muhteşem bir 
konumumuz var. Akdeniz, Ege, Mar-
mara, Karadeniz. Şöyle bir baktığı-
nızda, Türkiye’de, denizciliği, denizci-
lik politikasını, denizci bir Türkiye’yi 
ciddi ve sürdürülebilir bir planlama 
ile bugüne kadar göremiyorsunuz. 
1923’ten sonra bir atak var ama 
1940’lar 50’lerden sonra unutulması, 
bu politikaya eğilinmemesi aslında 
tam olarak da kalkınma ekonomisi-
ni ilgilendiren bir konu.

Türkiye, denizcilikte yerel ve 
uluslararası alanda kalkınmak 
için neler yapmalı?

Birincisi, denizcilik politikasını 
devletin yönlendirmesi lâzım. Dev-
letin planlamadığı, destek vermediği 
politikaları özel sektörün uygulama-
sını bekleyemeyiz. İkincisi, Türki-
ye’nin mutlaka genç bir ticaret filo-
su ve gemi inşasında çok etkin rol 
alması gerekiyor. Ama ben şahsen 
bu noktada özellikle son 20 senede 
AKP’nin kendi yandaşlarını destek-
leme gayretine girdiğini görüyorum. 
Bizim diğer sektörlerde olduğu gibi 
burada da hiçbir politikamız yok, bir 
planımız yok. Biz denizcilikle ilgili 
nasıl bir plan yapacağımızı, deniz-
cilikte nasıl yükseleceğimizi, nasıl 
etkin hâle geleceğimizi önemseme-
mişiz. İyi niyetli müteşebbislerin giri-
şimleriyle bugünlere gelinmiş. Yakın 
geçmişe dönüp bir bakın. Dünya 
deniz ticaret hacminden bizim 
denizcimiz hak ettiği payı almış mı? 
Alamamış. İlk 20’lerden 30’lara düş-
müş. Ne zaman? Son yirmi yılda. 
Diğer denizci devletler ise bu alanda 
ilerlemiş. Türk milleti tembel mi, iş 
bilmez mi? Hayır. Neden alamamış. 
Çünkü Devletin bununla ilgili bir 
planı yok. 

En son dünyayı etkisi altına alan 
salgın, denizcilerimizin, denizciliğin 
ve deniz ticaretinin stratejik bir sek-
tör olduğunu ortaya koymadı mı? 
Koydu. Türk bayraklı ticaret filomu-

za bakıyoruz 20 yılda erimiş. Filo-
muzun yüzde 81’i tonaj olarak kolay 
bayrağa geçmiş. Mega yat. Okuyo-
ruz yerli ve yabancı basından. Hâri-
kalar yaratıyor yat üreticileri ama 
dünyada markalaşma var mı? Yok. 
Niye? Devlet yol gösterici olmuyor.  

Denizcilik hem ağır sanayiyi hem 
ileri teknolojiyi hem de nitelikli istih-
damı karşılayan uluslararası, tüm 
ana ve alt bileşenleriyle büyük bir 
endüstri. Sadece ticari alanda değil 
askeri alanda da yeteneklere sahibiz. 
Sektörel olarak denizcilik stratejik 
çünkü diğer tüm sektörleri de kal-
kındıracak dinamiklere sahip. Niye 
bu alanda daha iddialı olmayalım. 
Niye daha güçlü bir ticaret filosuna, 
daha yüksek gemi ihracat rakam-
larına sahip olmayalım. Engel mi 
var? Bence yok. Peki, niye olmuyor? 
Çünkü planlama yok. 

Devlet denizcilikte ben de varım 
dese önce “adını koyar”. Bakıyoruz 
adı hangi bakanlıkta veya birimde 
var? Evvelden vardı. Niye kaldırdı-
nız? Devlet denizcilikte varım diyor-
sa denizlerde sürdürülebilirliği ön 
koşul olarak belirlemelidir. Felsefesi-
ni ortaya koymalıdır. 

Dünya ticaret hacminde her 
yıl yüzde 1 pay ile mi yetineceğiz? 
Niye denizcilerimiz çok iyi mesleki 
yabancı dili bilmesin? Öğrenemez 
mi? En az mesleki 4 dil öğrene-
cekleri proje hayata geçirilebilir. Bu 
coğrafyada yetişmeyen ürün yok 
gibi. Denizlerimizden, göllerimiz-
den, nehirlerimizden, toprakları-
mızdan ürün, insanımızdan zekâ 
fışkırıyor. Bu gücü pekiştirmek ve 
artırmak devlet denizcileşirse olur. 
Ne demek istiyorum? Devlet ister-
se halkımız denizcileşir. Müzakere 
kültürünü ortaya samimi olarak koy 
bakalım toplum, özel sektör, üni-
versiteler, STK’lar doğru kararların 
alınmasında koordinasyona uyuyor 
mu uymuyor mu… Denizciler ikti-
sadi kalkınmada öncü oluyor mu, 
olmuyor mu? Batılı devletler burada 
ne yapıyor diye bakalım. Oyunun 
kurallarını belirliyor. Denetliyor. Ne 
demek istiyorum, o gücü denizci-

likte elinden bırakmıyor istediği gibi 
yönetiyor. İktisadi topyekûn kalkın-
madan bahsedeceksek denizciliğin 
momentum etkisi yok sayılamaz.

Taşımacılıkta denizyolları kara-
yollarından 21 kat daha ucuz. Tren 
yollarından, hava yollarından yak-
laşık 7 kat, 10 kat daha ucuz. Biz iç 
taşımacılığımızda şehir içi ulaşımda 
bile denizi yeterince kullanmıyoruz. 
Oysa ki çevre dostu. Ucuz. Venedik’e 
baktığımızda İstanbul Boğazı’ndan 
çok daha küçük olan Büyük Kanal 
(Canal Grande) içinde ring seferi gibi 
belediyenin işlettiği vapurlar geziyor. 
İstanbul’daki şehir hatları o kadar 
zayıf ki. 8 kilometrede bir 1 tane 
var, bunlar 30 dakikada bir kalkıyor. 
Bir bugünkü ulaşıma hizmet etmi-
yor, iki biz o kadar karayollarına 
dönmüşüz ki taşımacılığın yüzde 
96’sı karayollarıyla yapılıyor. Dış taşı-
macılıktan başladım iç taşımacılığa 
geldim. Bununla ilgili neredeyiz, hiç-
bir yerdeyiz. Bununla ilgili sadece 
AKP’nin değil önceki hükûmetlerin 
de bir planı yoktu. Şehir içi taşıma-
cılığı işliyordu da AKP geldikten son-
ra mı işlemez oldu? Hayır. İstanbul 
İzmir arasında müthiş bir hat vardı 
da AKP geldi de mi iptal oldu? Var 
olanlar da etkin değildi. Sürdürüle-
bilir planlama yoktu. Hâlâ yok. Ama 
yapılabilir.

Kalkınma ekonomisti olarak 
bir ülkenin hızlı bir şekilde kalkın-
ması için ilk üçe hangi sektörleri 
koyarsınız?

Kalkınma ekonomisi; tarım, 
sanayi, ulaşım, çevre, makro ekono-
mik politikalar, para politikası, mali-
ye politikası ve vergi reformu da 
dâhil olmak üzere bir insanın yaşam 
kalitesini yükseltecek büyümeden, 
Türkiye özelinde söylersek 82 mil-
yonun eşit pay almasını sağlayacak 
sistemi kurmakla ilgilidir. 

Tarıma bugünlerde çok değini-
yorum, çünkü 21’inci yüzyılın kilit 
sektörü gıdadır. Gıdada tarımcılık 
var, hayvancılık var ve su var. BM 
2050’de dünyanın 10 milyar nüfu-
sa ulaşacağını tahmin ediyor. Ben 

de bir soru soruyorum. Ne yiyecek 
insanlar? Artık nüfusun bu kadar 
arttığı bir noktada insanlar ne yiye-
cek? İklim değişiklikleri var. Kurak-
lıkların artmaya başladığını gözlem-
liyoruz. Kuraklıklar tarımsal üretimi 
düşürecek. Bir daha soruyorum, 
insanlar ne yiyecek? Türkiye’nin 
tarım sektörü, örneğin Hollanda’yla 
karşılaştırdığımızda, Hollanda’nın 
10 misli büyüklüğünde verimli top-
raklara sahibiz. Hollanda 10’da biri-
miz. Ama Hollanda’nın tarımdaki 
dış ticaret kârı, aylık 35 milyar dolar. 
Türkiye’nin basit hesapla 350 mil-
yar dolar fazla vermesi gerekiyor. 
Hadi indirelim 250, 150 milyar dolar 
olsun. Türkiye’nin tarımda böyle bir 
potansiyeli var. Gıda, hayvancılık ve 
su yönetimi bu kadar kritik bir nok-
tada ve biz tarımda bazı ürünlerde 
ithalâta bağlıyız. Toplam sonuca 
baktığınızda yıllık yaklaşık 5 milyar 
dolar dış ticaret fazlamız var. Demek 
ki Türkiye’de acil olarak müdahale 
etmemiz gereken şey tarımın plan-
lanması, doğru biçimde yapılması 
ve tarımsal üretimin minimum 10 
misline artırılması. 

Fırat ve Dicle nehirlerinin baş-
langıç noktası ülkemizdedir. Türkiye 
kaynaklı sular ve sınır ötesi sularla 
ilgili olarak hiçbir zorunlu yaptırım 
yok. Türkiye dağlık bir bölge olduğu 
için, Irak ve Suriye ile karşılaştırınca 
yağış alma oranı 3 misli. O bölgeler 
yağış almıyorlar. ABD’nin yayımla-
dığı “4 ülkeden toprak koparıp bir 
ülke yapmak istiyoruz” haritasına 
baktığınızda Türkiye su yönetimi-
ni doğru yapsa, kendisinin kurak 
ve suyla buluşmayan toprağını 
suyla buluşturup, tarım üretimini 
artırabilir. GAP’ı hatırlayınız. Büyük 
projemiz. Güney Doğu Anadolu’yu 
suyla buluşturacak bir devasa pro-
jedir. Türkiye’ye tarım açısından çağ 
atlatır. AKP bahsetmiyor bu proje-
den. Biz iktidar olduğumuzda GAP’ı 
tamamlayacağız. Proje 25 sene 
önceki hâliyle bir miktar tamam-
landıktan sonra kalktı, gerisiyle AKP 
hiç ilgilenmedi kendi suyumuza 
tarımımıza sahip çıkacağız. Biz bu 
projeyi güncelleyip tamamlayacağız. 
İç sular politikamızla ABD’nin bu 
projesine karşı da bir koruma kal-
kanı oluşturmuş olacağız. Çünkü su 
bizde. Yağış alan ülke biziz. Eğer su 
anlamında, suyu yönetim anlamın-
da bu ülkelere hatırlatmada bulun-
duğumuzda, bu hatırlatma karşılık 
bulacaktır. Bu ülkelerin buna itirazı 
yok sadece bölgedeki PKK gibi yapay 
oluşumların itirazı var. Türkiye bu 
bölgelere su vermezse buralarda 
yaşam olmaz. 

Uluslararası hukuka uygun mu 
bu?

Uluslararası hukukta sınırı aşan 
suyla ilgili hiçbir yaptırım yok. O 
ülkenin komşu ülkelerle olan iliş-
kisine bağlı. Komşu ülke bana terör 
ihraç ediyorsa, komşu ülke de bir 
terörist ülke yapılanmasına müsa-
ade ediyorsa cezasını keserim. Su 
iktisadi bir bakış açısıyla düşünül-
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düğünde, savaşlar sadece silahla 
olmuyor, gıda, metaller, doğalgaz, 
petrol hepsi önemli etken. İçinden 
geçtiğimiz süreçte, 2018’de dünya-
nın dış ticaret hacmi 74 trilyon dolar. 
Buna karşılık finansal işlemler 1,27 
katrilyon dolar. 15 katı. Bu işlemin 
yüzde 88’i ABD Doları üzerinden 
ve yüzde 75’i New York ve Lond-
ra’da yapılıyor. Anglosaksonlar para-
ya hâkim. Buna karşılık Ukrayna 
üzerinden başlayan savaşta gördük 
ki 2008’den beri artarak, karşılıksız 
paraya karşı Doğu bugün Batı’ya 
aslolanın karşılığı olmayan değersiz 
kâğıt parçası değil kıymetli metaller, 
doğalgaz, petrol ve altın olduğunu 
öğretiyor. Süreç bu. Çünkü o kıymet-
li metal ihracatını Rusya ve Ukrayna 
durdurduğu anda Batı araç ürete-
miyor. Araçlar için ihtiyaç duyduğu 
mikroçipleri üretemiyor. Bilgisayar 
üretemiyor. Bugünlerde biz 300 yıllık 
Batı egemenliğinin Doğu tarafından 
challange edildiği bir sürece şahit-
lik ediyoruz. Geçen 2 senede 100 
yılda bir görülen salgın hastalıkla 
karşılaştık. Tarihi günlerden geçtik. 
Neyse ki bitiyor inşallah. Bugünlerde 
ise 300 yıllık Batı hâkimiyetine kar-
şı Doğu’nun yani Çin’in, Rusya’nın, 
Hindistan’ın, İran’ın, Kuzey Kore’nin 

“biz de varız elimiz de boş değil” dedi-
ğine şahitlik ediyoruz.

Türkiye neden denizcilikte pro-
aktif olamıyor?

Denizcilik şirketlerimiz Türk bay-
rağı taşıyamıyor. Dış politikada yap-
tığımız yanlışlar ve daha birçok bir-
leşik neden-sonuç yüzünden. Aslın-
da dış politikada yaptığımız yanlış-
lardan öte bir durum var. Küresel bir 
pasta var. Bütün ülkeler o pastadan 
aldıkları payı artırmak istiyorlar. 
Sizin diliminiz azalırsa Amerika’nın 
dilimi artıyor. Bu nedenle size dışarı-
dan dayatılan politikaların tamamı 
pastayı küçültmek üzerinedir. Siz 
1948’de Marshall Yardımı’na, Tru-
man Doktrini’ne dâhil olunca iktisa-
di olarak aslında diyorsunuz ki, “biz 
boynumuzda bir iple ABD’ye bağlan-
maya hazırız”. Böyle olunca ABD’den 
yazılan raporlarda; birisi 1978’de DB 
tarafından yazılmış. İmzacısı da 
tanıdık biri: Kemal Derviş. Diyor ki 
özetle, “Türkiye ağır sanayi, tekno-
loji üretiminden ziyade turizm ve 
tekstile yönelmeli. Ağır sanayi Avru-
pa’da var, onlardan alırız.” Bunun 
adı küreselleşmeciliktir. Bu aslında 
esas üretim gücünü elinde tutan 
ülkelere “rakip çıkmayın” demektir. 
Bu aslında, “Siz turizm gibi tekstil 
gibi basit üretimlerde kalın” demek-
tir. Türkiye’nin bu mantıkla geldi-
ği yerde, yılda ortalama 180 milyar 
dolar döviz ihtiyacımız var. Siz buna 
bağlıysanız, gemilerinize Türk bay-
rağını çektirmezler. Siz zaten ekono-
mik olarak onların esiri olmuşsunuz. 
Bunun sebebi de yaptığımız zarar. 
Yurtdışından aldığımızla yurtdışına 
sattığımız arasındaki fark çok büyük. 
Öyle ki 2002’den önceki 15 yılda Tür-
kiye’nin yıllık ticaret hacmi ortala-
ma 15 milyar dolardı. Açık var mı var, 

yanlış mı yanlış. 2002’den sonra AKP 
ile geçen 15 seneye baktığımızda dış 
ticaret açığımız yıllık ortalama 70 
milyar dolara gelmiş. Yani AKP önce-
si model de yanlıştı ama AKP sonrası 
model bizi iyiden iyiye yurtdışına 
bağımlı kıldı. Öyle olunca da “Doğu 
Akdeniz’de benim de hakkım var. 
Buralarda hidrokarbon arayabilirim, 
bu sular benim de hakkım” deyince, 
içinde bulunduğumuz NATO üyesi 
ülkelerin; ABD, Yunanistan, Fransa 
gibi ülkelerin “sen burada otur Ana-
dolu’dan çıkma” baskısıyla karşıla-
şıyorsunuz. Bunun bir sebebi yanlış 
ittifak seçmeniz ama esas önemli 
sebebiyse sizin bir mali kalkınma 
modelinizin olmaması. Ayakları-
nızın üzerinde durmuyor olmanız. 
Yani, tarımdaki potansiyeli kullan-
mayınca, planlamayınca, üretme-
yince, onu dünyaya ulaştırmayınca, 
mili eğitimde dünyanın en iyi 500 
üniversitesi içerisinde bir tane bile 
üniversiteniz olmayınca, araştırma 
geliştirmeye (Ar-Ge), buluşçuluğa 
uygun ortam ve teşvikleri sağlama-
yınca, buralara gerekli yatırımı yap-
mayınca marka yaratamıyorsunuz. 
Türkiye’nin bir tane ciddi teknolojisi 
var mı? Güney Kore örneği, 1960’ta 
bizde de bir ihtilâl oldu orada da 
oldu. Planlı ekonomiye geçtiler biz 
de geçtik. Sanayilerini ve tarımlarını 
desteklediler biz de bir şeyler yap-
tık. Tarımda toprak reformu yaptılar, 
biz yapmadık çünkü toprak ağaları 
ve aşiretler gündeme ve siyasete 
hâkimdi. 1960’ta Güney Kore’nin kişi 
başına düşen milli geliri bizim 3’te 
birimizdi. Yani biz onların 3 katıy-
dık. 80’e geldiğimizde yakaladılar. 
Bir Samsung markasını çıkardılar, 
otomobilde KIA markasını çıkardılar. 
Dünyaya sattılar. 2000’de kişi başı 
milli gelirde bizim 3 katımız oldular 
ve şu anda da bizim 3 katımız zen-
gin bir ülke hâline geldiler.

Ben Güney Kore’nin kalkınma 
modelini akademik olarak incele-
dim. Kalkınmada sanayileşme çok 
önemlidir. Sanayide aklımıza gelme-
si gereken üretim yapan makinala-
rı üretmektir. Biz buna ağır sanayi 
diyoruz. Ağır sanayi bizde Erbakan 
döneminde konuşuldu ama hiçbir 
zaman ciddiyetle uygulanmadı. Bir 

süre sonra da iktidardan indirildi-
ler. Bu konu hükûmetler üstü bir 
devlet politikası olmak mecburiye-
tinde. Çünkü ağır sanayi dediğimiz 
şey özel sektörün tek başına üste-
sinden gelebileceği bir alan değil. 
Yatırımı büyük, geri dönüşü yavaş 
bir sektör. Teknoloji, buluşçuluk, Ar-
Ge. Ar-Ge dediğimiz şeyin yatırımı 
büyüktür, geri dönüşünün kaç sene 
sonra olacağı, bilinmez. Yani bilim 
insanları toplanır, onlara her türlü 
finansal imkânı, yatırımları ve maki-
naları sağlarsınız. Ne zaman neyi 
bulacağını bilemezsiniz. O sebeple 
özel sektör buna girmek istemez. 
Özel sektör yatırımcısı, girişimcisi; 
paramı yatırdım seneye karşılığımı 
almalıyım diye düşünür. Ar-Ge yatı-
rımları böyle değildir. Bu nedenle 
devlet desteğiyle yapılmalıdır. Bizim 
devletimizin böyle bir politikası yok. 
Güney Kore’de bu vardı. Güney Kore 
kendi özel sektörünü planladı ve 
hedef gösterdi. Yani “bizim bundan 
sonra yükseleceğimiz sektörler bun-
lar, bu sektörlere yatırım yaparsanız 
teşvik veriyorum” dedi. Yapmazsa-
nız ben yaparım. Aslında bunu biz 
1930’da da uyguladık. 1930 Dünya 
Buhranı’nda özel sektörümüz zaten 
yok. Balkan Savaşı, Birinci Dünya 
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan 
sonra kurulmuş bir cumhuriyet. 
Elde insan sermayesi, finansal ser-
maye yok. Kapital yok yani hiçbir 
şey yok. 1923’ten 30’a kadar 7 sene 
özel sektörün yatırım yapması bek-
lendi. Mustafa Kemal Paşa bunun 
üzerine “benim ülkemin ihtiyaçları 
özel sektörü bekleyemeyecek kadar 
acildir” dedi ve 5 yıllık sanayileşme 
planını yayımladı. 1930’dan itibaren 
40’a kadar 44 fabrikayı devlet kurdu. 
Ama Sümerbank’ı da canlandıra-
rak özel sektörü de bu kalkınmanın, 
yatırımların içine davet etti. Güney 
Kore’nin de yaptığı aynen buydu 
ama bizden bir farkla. Orada dev-
let özel sektörüne verdiği desteğin 
sonuçlarını çok iyi izledi. Burada 
amaç şudur, her zaman çocuk sana-
yi dediğimiz “Infant industry”i önce-
likle korursunuz. Dış rekabete kapa-
tırsınız. Bunun yeteri kadar verimli 
ve büyük üretim yapmasını bekler-
siniz. O çocuk doğdu ve büyüdü ya, 

artık yarışa hazır hâle geldiğinde 
sınırları ve korumaları kaldırır, reka-
bete hazır hâle geldiği için onu ulus-
lararası rekabete açarsınız. Güney 
Kore bunu uyguladı. Biz de kendi 
küçük sanayimizi koruduk ama ne 
kadar geliştiklerine bakmadık. Bun-
lar verimliliği ne kadar artırıyor? 
Çünkü iç piyasaya satmanın verdiği 
bir rahatlık var yatırımcıda. Ama bu 
sanayiyi yeteri kadar verimli yapa-
biliyor mu? En gelişmişi en verimli 
şekilde üretebiliyor mu? Artık ulus-
lararası rekabete hazır mı? Çünkü 
onlar 100 yıldır gelişiyor. Seninki 
doğduğu anda rekabete açamazsın. 
Bu 5 yaşındaki bir çocuğu Usain 
Bolt ile 100 metre yarışına sokmaya 
benzer. Çocuğu geliştirip yarışa hazır 
hâle getirmeniz gerekiyor. Gelişmiş 
Batı’nın kendine uyguladığı bu. İngil-
tere’nin gelişmesinde buharı bulma-
sı, makinalaşmayı bulması bir faktör. 
Diğer faktör, demiryolları. Batı kapi-
talizminin gelişmesinde demiryolla-
rı bu kadar etkinken bizde 80’lerde 
Başbakan olan sonra da Cumhur-
başkanı olan Turgut Özal demiryol-
ları için “komünist işi bu” diyebilmiş-
ti. Rusya’ya ait sanıyordu. Aslında 
gelişmiş kapitalizmin ulaşım aracı 
bu. İngilizler o gelişmiş demiryolu 
ağını kurmak için Afrika’yı sömürüp 
insanları köle diye getirip çalıştırdılar. 
Bugün 1 milyar aç ve yoksul insan 
var. Bu yoksulluğun arkasında o 
gelişmiş Batı vardır. İngiltere, İspan-
ya var, Fransa, Hollanda, Belçika var.

Varlık Fonu niye kurulur? Tür-
kiye Varlık Fonu ilgili tanıma ve 
kurulma amacına uygun mu 
kuruldu?

Varlık Fonu aslında Türkiye’nin 
varlıklarının, kamunun yani 82 
milyonun varlıklarının yurtdışı-
na satılmasıyla ilgili kurulmuş bir 
organizasyon. Baktığınız zaman bir 
ihanet organizasyonu. Bu cümleyi 
kurabilmek için bunun hiçbir dene-
time tabi olmaması gerekiyor ki 
baktığınız zaman bu da yok. Varlık 
Fonu, Sayıştay’ın hiçbir denetimine 
tâbi değil. Hâlbuki kamunun var-
lıkları dediklerimiz, örneğin THY 82 
milyona aittir. Oradaki bütün yöne-
ticilerin yaptığı işlemler Sayıştay’ın 
denetimine tâbidir. Ama siz bunu 
Varlık Fonu’na devrettiğiniz zaman 
Sayıştay denetiminden kaçıyor. Yani 
büyük bir şirketiniz var, burada çok 
büyük bir faaliyetiniz var ama ne 
fatura kesiyorsunuz ne vergi veriyor-
sunuz ne de sizin ne yaptığınızı ne 
verdiğinizi ne aldığınızı denetleyen 
bir kurum var. Varlık Fonu böyle bir 
organizasyon. Denetime tâbi olma-
dığı için ne yaptığını öğrenemiyoruz. 

İktidarda olsanız ne yapardı-
nız?

Varlık Fonu’nu derhâl kaldırırdım. 
İkincisi Sayıştay denetimi tam olmak 
zorunda. Çünkü iktidara gelenler 
Türk halkının ödünç olarak verdiği 
bir görevi icra ediyorlar. Türkiye’nin 
sahibi olmuyorlar. Türkiye 82 mil-
yonun. Yapılan bütün harcamalar 

halktan toplanan vergilerle yapılan 
harcamalar. Vergiyi veren o para-
yı nereye harcadığının hesabını da 
hükûmete sorar. Gerçek demokrasi 
ve yönetim budur. Ben size diyorum 
ki misâl, “sizin THY gibi varlıklarınızı 
aldım ve bir yerle birleştirdim. Onu 
da denetime tâbii tutmuyorum ama 
siz bana oy vermeyi sürdürün.” Böy-
le bir şey ne akıl ne mantık ne izan-
la, hiçbir davranışla açıklanabilir bir 
durum değildir.

Vergi sistemi. Dolaylı vergi dedi-
ğimiz şey basitçe adaletsiz vergidir. 
Harcamalardan alınır. Nedir bun-
lar, elektrikten, peynirden, sütten, 
mazottan, iletişimden, cep telefo-
nundan, internetten. Dolaylı ver-
ginin adaletsizliği şuradan gelir. 
Türkiye’nin en zengini de en fakiri 
de o peyniri yerken aynı oranda 
vergi öder. Bu sebeple bu vergiler 
adaletsizdir. 1980’de dolaylı vergile-
rin oranı yüzde 35’ti bugün yüzde 
68. Buna karşılık esas çoğunluğu 
oluşturan vergi ise gelir vergisi 
ve kurumlar vergisidir. İhale alan 
inşaat firmaları, 90’lardan sonra 
oluşan ve deli gibi artan finansal 
işlemlerden oluşan kazançlar. Krip-
to “aldım, sattım”. Mesela konut 
aldım rayiç bedeli 1 milyon. Konutu 
ben aldım 3 milyona, noterde bunu 
rayiç bedel olarak gösteriyorum. 6 
ay sonra 3,5 milyona sattığımda 
rayiç bedel 1 olduğu için alan da 
1’den almış gösteriyor. Peki nedir 
bu fazladan 500 bin lira? Kazanç. 
Vergisi nerede? Yok. Vergisi kontrol 
altında değil. Çünkü kayıtlı işlem 
yapılmıyor, elden alınıyor. 

Kripto para, beni tanıyan tanıma-
yan herkes kripto para yatırımı soru-
yor. Aldım, sattım, kazandım, kay-
bettim, vergisi var mı? Sıfır. 1980’de 
kurumlar vergisinin oranı yüzde 
65’ti. Bugün gelir vergisi yüzde 32’ye 
düştü. Mazot, benzin çok pahalı 
diyorsunuz ya, çünkü o benzinin 20 
lirasının 8 lirası vergi sadece. Önce 
ham benzinden ÖTV, daha sonra bu 
fiyattan KDV alıyor. Bu kadar komik 
ve haksız bir uygulama dünyanın 
hiçbir yerinde yok. 22 senede yaşa-
nan değişime bakın. Vergi sistemi 
kalkınma ekonomisini doğrudan 
etkiler. Çünkü gelir dağılımını bozu-
cu etkisi vardır verginin.

Gelişmiş Batı ne yapıyor? Kana-
da’da 7 sene kaldım. İhtisasımı da 
Kanada’da yaptım. Kanada’da artan 
oranlı vergi sistemi vardır. Sizin, 
kurumunuzdan aldığınız maaş art-
tıkça vergi oranınız da artar. Diye-
lim, satış müdürü oldunuz, maaşı-
nız arttı ya, vergi oranınız da artar. 
Direktör oldunuz. Bravo size! Maa-
şınız arttı ya, vergi oranınız da artar. 
CEO oldunuz büyük para kazanı-
yorsunuz, alkışlıyoruz ama vergi 
oranınız yine arttı. Öyle ki en üste 
geldiğinizde yüzde 50 vergi ödersiniz. 
Kazanç için size her türlü imkânı 
sağlar. Kazanınca Kanada hükûmeti 
sizi alkışlar sonra da hiç sormadan 
vergisini alır. Orada vergi vermek 
kutsal bir görevdir. Çünkü topla-
nan vergiler toplumun ihtiyaçlarına 
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harcanır. Kanada da özel hastane 
yok. Küçük klinikler var. Eğer CEO 
iseniz. 1,000 dolara dikiş attıracak-
sanız böyle klinikler var. Yahudiler 
için sünnet klinikleri var. Özel has-
tane yok. Özel okullar yok. Demek 
ki neymiş, devlet vergisini topluyor 
ve bunu sosyal hizmet için harcıyor. 
İktidar olduğumuzda bunu yapa-
cağız. Türk halkını özel hastanelere 
kurban eden çarpık sistemden kur-
taracağız. Devletleştireceğiz hepsini. 
Hastane sahipleri bunu bilsin. Oy 
vermeyebilir. Vermesin. Halkımı-
zın, 83 milyonun aleyhine işleyen 
sistemi savunan zihniyetin zaten 
oyuna talip değiliz. Biz, Atatürk’le, 
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’le, 
Atatürk’ün ilkeleriyle sorunu olanın 
oyuna talip değiliz.

Gelişmiş Batı’nın sistemi bu ve 
bunun sosyalizmle bir alâkası yok. 

İktidara gelecek hükûmetin bir 
enkaz alacağı aşikâr, en büyük 
baskı bu olacak, sizce ekonomi 
nasıl toparlanacak?

“Nasıl yapacaksınız?” diyenler sizi 
yoksulluğa ve yoksunluğa mahkûm 
etmek isteyenler. Türkiye Cumhuri-
yeti dediğiniz ülkemiz, Balkan Savaşı 
ve Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal 
edilmiş. 10 sene süren savaştan son-
ra yorgun bir ülke. Bu ülkede İngiliz 
gazeteci Anadolu’yu geziyor. İşgal 
var, Yunan ordusu da orada. Türk 
komutana dönüp “kağnı kamyonu 
yenemez” diyor. Kağnı kamyonu 
yendi ama. Doğru mu? Doğru. Bu 
ülkeyi böyle kurduk biz. “Yapıla-
maz mümkün değil deneni” yaptık. 
Yunan, İngiliz, Fransız’ın paylaştığı 
bir ülkeyi kurtarmış Türk milletin-
den bahsediyoruz. 

Atatürk bu yola 10 kişi çıktı. 10 
kişilerdi bin kişi oldular, bin kişiler-
di milyon oldular. Böyle kurduk biz 
bu ülkeyi. Yaptığımız işin, Türkiye’yi 
kalkındırmanın Atatürk’ün bize 
bıraktığı miras olduğunu biliyoruz. 
Bunun bize verdiği bir yürek de var. 

Bana taksici bir beyefendinin 
söylediği sözü söylüyorum. “Şu beşli 
çeteye verilen ihalelerin hortumunu 
kes o bile toparlar ülkeyi”. Ayrıca 
Türkiye’nin kaynakları bitmiş değil. 
Kaynak var ama bu kaynaklar 3-5 
tane 10 tane gruba, çeteye, parti 
yandaşına aktarılıyor. 

Çin yükseliyor. Kopyalayarak baş-
ladılar, belki bir iki nesli de feda 
ettiler ancak 2000’li yıllarda bir ivme 
aldılar ve şimdi dünyaya çok ciddi 
kafa tutuyorlar. Biz ise son 20 yılda 
dört nala koşacakken adeta yüz-
yıl geri gittik. Bu henüz görülmüyor 
ama görülecek. Bir yandan da ulus 
devletler üzerinde küresel güçlerin 
(şirketler) oluşturduğu bir baskı var. 
Kalkınmanın temel unsuru ulusal 
tarım (gıda), eğitim, sağlık, savunma, 
denizcilik politikalarının uygulan-
masının önüne geçmek istiyorlar. 

Nasıl ön alabiliriz?
ABD ile müttefik olmanın bede-

lini 1950’den bugüne kadar ödü-
yoruz. Sayısız olay var. Sonuncusu 

herhâlde PKK’ya 110 bin tır silah 
verdiklerini PYD/YPG’ye açıklama-
larıdır. Buna karşılık küresel rekabet 
bir pastadır. Herkes pastadaki payı-
nı büyütmek ister. Kim ister? Çin 
ister. Sizinkini de küçültmek ister. 
ABD ister Avrupa ister Rusya ister. 
Onun için küresel rekabette sizin 
yapacağınız şey kendi üretiminizi 
yapmanızdır. Uluslararası Öğren-
ci Değerlendirme Programı (PISA) 
yarışmalarında Türkiye’nin bugün 
44’üncü sırada değil ilk 10’da olması 
gerekir. Dünyanın en iyi 500 üniver-
sitesinde bugün ilk 100’de en az 3 
üniversitesinin olması gerekir. Bunu 
sağlayacak bir eğitim sistemine geç-
mek zorundayız.

Üretiminizi mutlaka planlamak 
durumundasınız. Hangi sektörlerde 
ne yapacağınızı. Devlet Planlama 
Teşkilatı’nı tekrar kurmanız gereki-
yor. Etkin biçimde işletmeniz, kamu-
ya emredici, özel sektöre yol göste-
rici olmak gerekiyor. Biz bu sektör-
lerde uluslararası arenada rekabete 
girecek yatırımları yapmayı plan-
lıyoruz. Özel sektör olarak bunlara 
girerseniz size teşvik veririm. Bunu 
planladığım anda buna aracı olan 
ara eleman ve yöneticinin eğitimini 
de planlıyorum. Bu kurduğum fab-
rika ile üretilen ürünler demiryolla-
rıyla limana nasıl bağlanacak, deniz 
yoluyla hangi ülkelere ihraç edilecek, 
deniz ticaret filomu hazır etmem, 
geliştirmem gerek. Eş zamanlı pla-
nımız içinde bunlar. Basit şekilde 
planlama bu.

Tarımda planlama ise şu; İstan-
bul 22 milyon oldu mu? İnsanlar 
hayvanını toprağını bırakıp geldi. 
Tarım nüfusu yüzde 25’ten yüzde 
4’lere geriledi. O verimli topraklar 
işlenmiyor. Boş. Ne yapıyorlar İstan-
bul’da? Tek bir göz odada 8 kişi yaşı-
yor, inşaat işçiliği yapıyor, mafyacılık 
oynuyor. Ne yaparsa onu yapmaya 
gayret edip hayatını idame etmekle 
uğraşıyor. Boş toprakları çiftçileriy-
le buluşturacağım. Siz, boş yollara 
ve köprülere geçiş garantisi veriyor 
musunuz? Biz de çiftçilere üret ben 
alırım garantisi veriyoruz. Yani satış 
sorunu yok. Bugünkü girdiler mazot 
mu, vergisini çıktım ham fiyatının 
yarısını teşvik veriyoruz. AKP bunu 
geçtiğimiz günlerde, sıkışınca yaptı. 
O kadar el yordamı ki (köye) git-
mezsiniz. 

Türkiye’nin verimlilik ürün-
desen haritası yok. Hangi mikro 
iklimde hangi toprakta, domates 
mi eksek, biber mi eksek, patlıcan 
mı, zeytin mi bilmiyoruz. Doğanın 
getirdiği bir şey var ama planlama 
yok. Türkiye’nin karış karış verimli-
lik haritası çıkarılacak. Size diyece-
ğim ki Ayvalık’a gitmek istiyorsanız, 
bu topraklar boş, kiralıyorum ve 
kira almıyorum. Ama denetleyece-
ğim. Burada zeytin ekince verim-
liymiş, zeytin ekilmesi karşılığında 
kiralıyorum. Zeytin ağacını veriyo-
rum sana. Ayvalık medeni bir yer 
yerleşmek istediniz ama Anadolu 
uçsuz bucaksız. Ben dağ köylerini 
gezdim. Bir köy var 12 hane, 7 km 

sonra 6 hane. Bu evlere tek tek su, 
okul ve elektrik getirilemez. Sos-
yal hayatı sağlayamayız. Size “köye 
dön” diyorsam o köyleri birleştirip 
bir köy kent projesi gibi oralarda 
21’inci yüzyılın sosyal hayatını sun-
malıyım. 

Bu Atatürk’ün projesiydi?
Tabii ki Atatürk’ün projesi. Aklı 

olanın projesi. Çünkü aklın gereği 
bu. Bakın bunu söyleyin. Size der-
hâl söyleyecekler; aşiretler ve ağalar, 
yapabilir misiniz? Tabii ki yaparım. 

Sizi küçümserler, böyle mükem-
mel bir projeyi yapmamanız için. 
Mesela Köy Enstitüsü deyince cevap 
Amerikancılardan geliyor. Ameri-
kancılar deyince bütün siyaseti kas-
tediyorum. CHP, AKP ve İYİ Parti 
dâhil.  Size, “Köy Enstitüsü mü kaldı?” 
diyecekler. Ben burada bir fikriyat-
tan bahsediyorum. Neydi Köy Ens-
titüleri? Toprakla uğraşana doğru 
tarım yapmasını öğreten, yanında 
müziği de sanatı da ve bütün sosyal 
dalları da aynı anda öğretip kul-
landıran, toprakla iç içe geçmiş bir 
eğitim ve üretimdi. 

Kanada’da ilkokul, ortaokul 
çocukları bahçede karlı topraklarda 
fen eğitimi alıyorlardı. Köy Enstitü-
sünde bu zaten vardı. Birleştirilmiş 
köyde ne var? Kooperatifleştirme 
var. Yani üreten çiftçinin birliktelik 
kurduğu kooperatifler. Tarım satış 
kooperatifleri var. Ürüne garanti 
verip, ben bu geri dönüşü sağladık-
tan sonra ve üretim tekrar süratle 
hızlandıktan bir süre sonra garan-
tileri durdurursun, ürün borsala-
rını devlet kontrol eder. Devlet çok 
uluslu firmaların fındıkta olduğu 
gibi müdahale etmesine engel olur. 
Kim yapıyor bunu? Gelişmiş kapi-
talist Batı yapıyor.

Petrol Kanunu değiştirildi, 
Limancılık Kanunu değiştirildi. 
Kabotaj Kanunu onlarca kez delin-
di. Salt ticaret için kanun değiştiri-
lir mi, kanun niye yapılır ki?

Bir ülke tam bağımsız ekonomik 
politikasıyla güçlenmezse, dış ticaret 
fazlası vermezse, dövize bağlı kalırsa, 
sizi oynatırlar. O zaman kanunu da 
değiştirirsiniz. Milyonlarca örnek var.

Çin modeli bana göre Atatürk 

modeli. Biz bunu 1930’da öğrendik. 
Nedir bunlar? Üretmek, teknolo-
ji geliştirmek ve bunları yapmak 
için nefis bir eğitim sistemi kur-
mak. Beyaz Zambaklar Ülkesinde 
kitabını Atatürk bize, “okuyun ne 
demek istediğimi anlayın” demiş. 
Çin’in en iyi 500 üniversitesi sıra-
lamasında 14 üniversitesi var. Eği-
tim sistemi öyle bir eğitim sistemi 
ki, ben Çinlilerle master eğitimi 
aldım, çok iyi yetiştiklerini gör-
düm. Neymiş eğitim sistemi? Tek-
noloji geliştirmek ve üretmek. Çin 
önce üretmeyi öğrendi. Türkiye’de 
90’larda “Çin malı ya…” deniyor-
du. Beğenmiyor küçümsüyorduk. 
Bunun birazı ABD’nin 5’inci kol 
faaliyetiydi, birazı da doğruydu. 
Çin önce ucuza üretti. Bugün Çin 
dünya ihracatında açık ara birinci 
sırada ve ihracatı içinde yüksek 
teknolojiye dayalı ürünlerin ihraç 
oranı yüzde 25. Dünyada 1’inci 
sırada. ABD yüzde 20’de. Çin artık 
yüksek teknolojiye dayalı üretim 
yapmaya başladı. 

Hepsi bizim mayamızda, belleği-
mizde, kültürümüzde var. Yapacağız.
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Dünya genelinde yaşanan enflas-
yon krizi gemi inşa sektörünü de 
etkiledi. Yeni inşa fiyatları Kasım 
2020'ye göre yüzde 25 artarken bu 
oran 2005'ten bu yana görülen en 
yüksek artış oldu.

Clarkson Research tarafından 
paylaşılan verilere göre, nominal 
gemi fiyatları şu anda 2009'dan bu 
yana en yüksek seviyesinde. Ham-
madde ve enerji fiyatları yüksel-
meye devam ettiği sürece bu artı-
şın da devam etmesi bekleniyor.

Yeni inşa fiyatlarının gemi 
türlerine göre değiştiğini belirten 
Clarkson, en yüksek artışın ise 
konteyner gemilerinde yaşandı-
ğını kaydetti. 15,500 TEU'luk bir 
geminin maliyeti 15 ay öncesi yani 
2021'in başına göre yüzde 50 art-
mış durumda. Capesize dökme 
yük gemileri neredeyse üçte bir, 
MR tankerler yüzde 21 ve LNG 
gemileriyse yaklaşık yüzde 18 arttı.

Çelik fiyatlarında yaşanan 
artış da bu durumda oldukça 
etkili. Çin levhası son 24 ayda 
250 dolar artarak ton başına 800 
dolardan fazla oldu. Clarkson, 
yüksek fiyatlar, daha uzun teda-
rik süreleri ve gelecekte hangi 
yakıtların tercih edileceğiyle ilgili 
yaşanan belirsizlik nedeniyle bu 
yıl daha düşük sözleşme hacimle-
ri beklerken, analistler ise tersane 
maliyetleri üzerindeki enflasyo-
nist baskıların fiyatları daha da 
yükseltebileceğini belirtiyor.

Birçok tersane şimdiden 2025 
için rezervasyonlarını yapmaya 
başlarken az sayıda açık deniz LNG 
gemi yapımcısı da 2026 için söz-
leşmeler üzerinde çalışıyor. Clark-
son, Telafi Edilen Brüt Tonaj (CGT) 
hesabı yapan bir tersanenin ileriye 
dönük teminatının Kasım 2019'da 
2,4’ten 2,9’a çıktığını belirtti.

Günümüzde yaşanan enflasyo-
nist baskılar olmasa bile, yarının 
gemilerinin daha pahalı olacağı bir 
gerçek. Bunun nedeni, yeni gemi-
lerin değişen bunker zeminine 
uyum sağlayabilecek motorlarla 
tasarlanacak ve birçoğunun da 
enerji tasarrufu sağlayan teknolo-
jilerle donatılacak olması.

Konu ile ilgili görüşünü aldığı-
mız Bridge Denizcilik Genel Müdü-
rü  Şendoğan Göksu tedarik zinci-
rinde kırılmalar ile başlayan talep 
yetersizliğinin emtia dalgalanma-
larını tetiklediğini ve buna ilaveten 
parasal genişleme politikaları ile 
artış gösteren enflasyonun, küre-
sel çapta her üründe olduğu gibi 
gemi fiyatları ve türev ürünlerinde 
de yükselmelere sebep olduğunu 
dile getirdi. Bu yükselişleri Ukray-
na-Rusya savaşının da takip ettiğini 
belirten Göksu, ‘‘Maalesef parasal 
sıkılaşmanın ötelenmemesi ve diz-
ginlenememesi hâlen devam eden 
artışların oluşmasını sağladı. Fiyat-

ların gemi türlerine göre farklılık 
gösterdiğini göz önünde bulundur-
duğumuzda fiyat değişimlerinin 
öncüsü konteyner marketi oldu. 
Sırasıyla general cargo ve bulk car-
rier tarzı gemiler de süreçten etki-
lendi fakat hâlen konteyner gemi-
lerinin fiyat artışında öncü olabile-
ceğini söyleyebiliriz. O segmentte 
yaşanan tonaj azlığı yerini yükselen 
emtia ile yeni inşa gemilere bırakı-
yor, onların fiyatı da geçmişe oranla 

azımsanmayacak oranda arttı, bu 
da ikinci el piyasasında daha fazla 
yukarı yönlü hareket getirecektir. 
Taşınan yükün kıymeti ile navlun 
arasında tabi bir korelasyon bulun-
makta, ne kadar kıymetli bir ürün 
taşıyorsanız taşıtan tarafından o 
derece donanımlı ve genç gemiye 
sahip olmanız istenir,’’ dedi.

Regülasyonlar ve hızla geli-
şen teknolojinin de fiyatlara 
etki ettiğine dikkat çeken Göksu, 
‘‘Gelecekte kullanılacak yakıt-
lar ve gemi donanımının son 
teknoloji olması da fiyatları net 
olarak etkiliyor diyebilirim. Ama 
maalesef bu basit bir konu değil. 
Hâlen kullanılacak yakıt ile 
zamanlama konusunda belirsiz-
likler bulunmakta fakat bugün-
lerde “Green” ve “Echo” dediğiniz 
de gemiler kadar kullanılan her 
ürünün fiyatlarının yukarı yönlü 
revize edildiğini görebilirsiniz. 

Yeni inşa gemilerin fiyatları-
nın yüksek olmasının yanı sıra 

hâlen talep olması sebebiyle ikici 
el gemilerin fiyatlarında da yükse-
liş devam ediyor.  Bunun yanında, 
yeni inşa salgın nedeniyle ilk defa 
bu denli sekteye uğradı ve arkası 
doldurulamadı. Bu da donanımı-
na bakılmaksızın mevcut düze-
nin devamı için talebe vabeste 
ikince el gemilerin fiyatlarında 
artış yaşanmasına sebep oldu. Bu 
arada yeni inşanın rakam olarak 
yüksek olması ikinci elde karşılaş-
tırma yapan satıcılar tarafından 
fiyatların belirli bir seviyede tutul-
masına da neden oluyor. 

Her fiyat artışı, beraberinde 
diğer yan sanayi ve türevlerin-
de de artışı getiriyor. Bu, navlun 
kazancının talebe etkisi ile gemi 
fiyatlarına, oradan da gemi ile 
alâkalı diğer işlere yansıyor. Tersa-
nelerde fiyat artışlarının kâr oran-
larına etki ettiğini söylemek güç, 
fakat alınan talep bakımından 
mutlu olduklarını söyleyebilirim,’’ 
şeklinde konuştu.

Yeni inşa fiyatları son 20 yılın zirvesinde

Şendoğan Göksu
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MDN: Ersoy Eroğlu sektöre 
hangi rüzgârla nasıl girdi, kısa-
ca öğrenebilir miyiz?

Ersoy Eroğlu: Kaptan Deniz-
cilik 1983 yılında emekli deniz 
subayı olan kayınpederimin kur-
duğu bir şirket. Aslında kendisi 
gemi ve yat malzemesi satışı 
yaparken kızlarına bırakmak 
için bu şirketi kuruyor. Ama biri-
si ekonomi okuyup bir tanesi 
de benimle evlenince (gülüyor) 
ihâle tamamen bana kalmış olu-
yor. 83’ten bu yana çok sevdiği-
miz bu işimizi devam ettiriyo-
ruz. Hem benim de askeri okul 
geçmişim var, subay olmaktan 
vazgeçmiştim, oysaki hem anne 
hem de baba tarafından dedele-
rim bahriyeliydi. Biri denizaltıcı, 
diğeri subay. 

Ağırlıklı olarak hangi ülkele-
rin yedek parçaları tercih edi-
liyor? İthalâtta ne tür sorunlar 
yaşıyorsunuz?

Bizim ana kalem işlerimiz yat 
ve teknelerin komple donatım 
malzemelerinin satışı. Bunun 
içinde yelkenli tekne donatabi-
lecek iki markamız var. 6 tane de 
mümessili olduğumuz marka-
mız var. Bunların tamamı ken-
di alanlarındaki lider markalar. 
Ağırlıklı olarak İngiltere, Fransa 
ve İtalya ile çalışıyoruz.  

Ürünlerimizi bir yelkenli-
ler bir de motor yatlar ve mega 
yatlar diye iki gruba ayırırsak, 
yelkenliyle ilgili Fransa ve İngil-
tere. Ancak ilgimiz şu anda yüz-
de 60-70 İtalya üstüne kaymış 
durumda.

Yelken konusunda Lewmar 
ve Plastimo, konularında bir 
numara. İngiliz Lewmar yelken-
linin güverte donatımı, ırgatı ve 
manevra pervanesi gibi malze-
meler. Fransa merkezli Plastimo 
ise yelkenli teknelerdeki safety 
malzemeleri ve diğer malzeme-
leri sağlıyor. Bir de Alman Liros 
markamız var. 

Son dönemde daha çok motor 

yat, mega yat biraz da workboat 
işine girdik. 

İthalâtta ne gibi zorluklar 
yaşıyorsunuz?

1983’ten beri ithalât yapan bir 
firmanın başında olmanın güzel 
bir yanı var. Bütün hikâyeyi bili-
yoruz, bütün dönemleri yaşadık. 
83’ten 2022’ye hâlâ aynı yerde 
aynı zorluklarla boğuşuyoruz. 
Şaka gibi ama maalesef böyle. 

Mesela Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE), dünyanın gücü-
nü kabul etmiyor. TSE, Türkün 
gücünün daha çok olduğunu, 
bizim daha iyi bildiğimizi yaban-
cıların mühendisinin hiçbir şey 
bilmediğini, belgelerinin hiçbir 
işe yaramadığını çünkü TSE bel-
gelerinin tüm dünyadan üstün 
olduğunu düşünüyor.  

İthalât sırasında firmanın 
test raporu, çizimi gibi her çeşit 
evrakını getiriyorsun, ‘‘CE sevi-
yesi olması gerekenden 2 mm 
küçük’’ diyorlar. Zaten malze-
me bu kadar. Adam CE’yi bunun 
üzerine bu kadar koymuş zaten. 
Evrakı var, test raporu var. Ama 
seviyesi 2 mm küçük olduğu için 
ret yiyebiliyorsunuz ya da ürü-
nün üstünde var ama dışındaki 
ambalajda CE etiketi yok gibi 
güçlüklerle karşılaşabiliyorsu-
nuz.  

Gümrüklerde bir şey olduğu 
zaman da sürekli AB normla-
rından bahsetmemize rağmen 
AB üzerinden gelen malda AB 
ülkesinin verdiği belgeyi kabul 
etmiyoruz. Türk mantığı böyle. 
Firmanın, bütün dünyaya yaptı-
ğı ihracatta kullandığı belgeyle 
burada zorluk yaşayabiliyorsu-
nuz. 40 senedir ithalât yapıyoruz, 
40 yıldır aynı sorunlarla uğraşı-
yoruz. 

Günümüzde bir sürü şey 
değişti gözüküyor. Serbest rejim, 
dünyadaki serbest piyasa eko-
nomisi gibi bir sürü şey var ama 
hâlâ bir sürü zorluk yaşıyoruz. 
Mesela, ithalâtta anlatamadığı-
mız bir konu var. ‘‘Bizim dış tica-
ret açığımız var ithalâtı kısmalı-
yız’’ deniyor, tamam kısalım ama 
benim yaptığım ithalât zaten 
ihracata katma değer katan bir 
şey. Ben bir mega yata mese-
la 100 bin euro’luk mal veriyo-
rum, üretici bunu teknenin içine 
koyduğu zaman benim verdiğim 
malın değeri tekneye 150-200 bin 
euro değer katıyor. Bu durum-
da,  benim yüzümden dış ticaret 
açık vermez. Bir yatı üretmek 
için yapılan, örneğin 8 milyon 
euro’luk harcama varsa, bunun 
içerisinde işçilik de var yerli üre-

tim de var ithalât da var. Ama bu 
yat 12 milyon euro’ya satılıyorsa 
o zaman burada dış ticaret açı-
ğından söz edilemez. Bunu otu-
rup da doğru dürüst anlatamı-
yoruz. Anlatsak da anlaşılmıyor. 
Bunlar insanı üzüyor.

Mesela workboat yapan San-
mar, Özata, Medmarine gibi Türk 
firmalar workboat’ları sadece 
Türkiye’ye yapmıyor. Ağırlık-
lı olarak ihracat yapıyorlar. Biz 
bunlara sintine pompası, yan-
gın pompası, dizel pompası veri-
yoruz. Bunu verdiğimiz zaman 
uluslararası kalitede ithâl mar-
kalar yazılıyor, o zaman da 
bot değerleniyor. Değerlendiği 
zaman da dış ticaret açığı veril-
miyor. Üzücü olan 40 yıldır aynı 
çabayı vermek. 

Türkiye diğer ülkelerle kar-
şılaştırıldığında yan sanayide 
nasıl? Yan sanayi pazarındaki 
payımızı nasıl artırabiliriz?

Yan sanayi üretimine biz 
daha sonradan başladığımız için 
işimiz çok zor. Şu anda Türki-
ye mega yat üretiminde dün-
ya üçüncüsü. Ama nasıl dünya 
üçüncüsü oluyorsun, buradaki 
ucuz işçiliğini, ahşap vs. gibi 
ham maddeleri kullanıyor-
sun. Ama donanım işinde ana 
makine, jeneratör, pompa ve 
fan grubunu yabancı koymak 
zorundasın. Bunları yabancı 
göndermediğin zaman ne olur? 
Daha sonraki servis sürecinde 
sıkıntılar yaşanır. Servis başladı-

ğında veya yedek parça ihtiyacı 
olduğunda bunlar yurtdışında 
bulunabilmeli. Bizde böyle bir 
imkân ne yazık ki çok yok. Yerli 
bir pompa var ama nasıl var? 
Tamamen ev tipi veya sanayi tipi 
endüstriyel pompa tipi mevcut. 
Ama yurtdışına çıktığınız zaman 
sıkıntı yaşanıyor. Adamlar biz-
den daha önce sektörde lider 
olduğu ve çok geniş bir servis ağı 
kurdukları için oldukça ilerideler. 
Mesela, otomotivde bu rekabete 
girebiliyoruz çünkü fabrikasyon 
üretim var. Ama bizim sektö-
rümüzdekiler fabrikasyon değil 
daha custom yani özel üretimler. 
Böyle olduğu için standart bir 
üretimi yok. Bizim çalıştığımız 
pompa ve fan üreten 50 senelik 
bir İtalyan firması var. Bu şirke-
tin bir kataloğunda her pompa-
nın aşağı yukarı voltaj olarak 6 
tane elektrik versiyonu var sade-
ce. Bir kere, öncelikle bu motoru 
sağlayabilecek bir yan sanayinin 
olması gerekiyor. Bizim onların 
seviyelerini yakalayabilmemiz 
için çok geniş bir pazara hitap 
edebilecek ürün yelpazesine 
sahip olmamız gerekiyor. 

Türkiye yat üretiminde dün-
ya sıralamasında her dönem 
ilk beşin içinde. Sizce bu başa-
rının nedeni nedir?

Bence tamamen ucuz iş gücü 
ve yattaki mobilya ve dekoras-
yonun Türkiye’de daha ucuza 
yapılabilmesi. Ama ucuz iş gücü 
bu günlerde zorlamaya başla-

dı. Tam zorlamaya başladığında 
ise bütün dünyada patlak veren 
enflasyon krizi bizi biraz kur-
tardı. Firmalar fiyat listelerini 
belirleyemez oldu. Bu da bize 
biraz yaradı. Biz zaten enflasyo-
na alışkınız.

Şu aralar şirketlerimizde 
istihdam edebilecek kalifiye 
eleman bulunamıyor. Ayrıca 
Antalya’da Rusya ve Ukrayna 
krizinden kaçan Rusların ve 
Ukraynalıların emlak fiyatlarını 
aşırı artırmalarından dolayı bu 
bölgedeki mühendisler İstan-
bul’da 10 birim alıyorlarsa bura-
da 25 birim istemeye başladılar. 
Çünkü geçinemiyorlar. Bir diğer 
neden de seri üretim değil de 
belirli projeler üzerinde çalışıl-
ması. Sürekli çalışma garantisi 
olmayan mühendisler de fazla 
para kazanmaya çalışıyorlar.

Sektörde nitelikli eleman 
sıkıntısı yaşıyor muyuz? Tür-
kiye’deki teknik eleman eği-
timlerini nasıl buluyorsunuz? 
Kuruluşunuzdan bu güne 
değerlendir misiniz?

Nitelikli eleman yok. Eğitim 
var ancak alt açılımları yok. Biz 
şu andaki adıyla YATED eski 
adıyla DENTUR olarak, şimdiki 
Şişli Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde yıllar önce motor 
laboratuvarı kurmuştuk. Burada 
öğrenciler hem motoru bizzat 
gördüler hem de işlerini öğren-
diler. Ama burası daha sonra 
kapatıldı. Sektörde hep mühen-

'Yüzde 18 KDV insanları 
yabancı bayrağa yönlendirebilir'

Kaptan Denizcilik 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Ersoy Eroğlu ile yat-
tekne malzemeleri-
nin ithalâtında yaşa-
nan sıkıntılardan, 
ülkemizde yaşanan 
fuar karmaşasına 
kapsamlı bir söy-
leşi gerçekleştirdik. 
Eroğlu, yakın zaman-
da gerçekleşecek 
çok özel bir fuar 
hakkında da ilk kez 
MarineDeal News’e 
bilgi verdi

Ersoy Eroğlu
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dis olmaz çünkü mühendisin 
altında mühendis çalışmaz, ara 
eleman da çok önemlidir.

Mesela ahşap ustası bulamı-
yoruz. Normalde meslek lise-
sinde okuyan çocuğun çırak 
olarak başlayıp okulu kalfa 
olarak bitirmesi daha sonra da 
meslek yüksekokulunda ustalık 
okuması ve usta olarak işe baş-
laması gerekir. Sektörde tekni-
kerimiz yok. 

Biz mühendisimizi kendi-
miz yetiştirdik. Önce iki yıllık 
yüksekokulda okuldu, tekniker 
olması gerekiyordu ama yük-
sekokulda maalesef sıfır eğitim 
aldı. Ondan 5-6 yaş büyük o 
dönemki mühendisimiz, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden aldığı 
eğitimle hafta sonları onu çalış-
tırdı ve dört yıllık mühendisliğe 
geçiş yapmasını sağladı. Kara-
mürsel’deki okulunda eğitmen 
bile yoktu ki bir şey öğrensin. 
Her tarafta okul açıldı güzel de 
önce eğitim verecek akademis-
yeni doldurmak lazım. İngilizce 
öğrenmesi için ona İzmit’te özel 
ders aldırdık. Mezunlarımızda 
ne yazık ki İngilizce bilgisi yok. 
Firmaların teknik kataloglarını 
okuyacak teknik eleman yok 
maalesef. Başka bir markanın 
ürün kataloğuyla dahi kıyasla-
yamıyorlar.

Bir de firmalara iki boyutlu, 
üç boyutlu çizimler sağlıyoruz, 
teknik her türlü desteği sağlı-
yoruz ama montaja kesinlikle 
girmiyoruz. Türkiye’de monta-
ja girdiğin zamanki problem-
ler bambaşka boyutta. Firma-
nın çektiği elektrik kablosunun 
hatasını, montaja girersek biz 
üstlenmek zorunda kalıyoruz. 
O nedenle malzememizi teslim 
ediyoruz, arada kontrol ediyoruz 
ve start up’a gidiyoruz. Yüzde 
yüz her yerde böyle demiyoruz 
ama maalesef çok bu.

Türkiye’deki tekne ve yat 

kullanıcıları ne kadar bilinçli? 
Kaliteye mi yoksa fiyata mı 
önem veriyorlar?

Tekne ve yat kullanıcıları den-
diği zaman bir ayrım yapılmalı. 
20 metre üstü diyelim. Aslında 
mega yat 40-45 metreden sonra 
başlar ama bizde 30 metreden 
sonrası mega yat marketinde 
dolaşıyor. 20 metreden yukarı-
sı kaliteye önem veriyor. Ondan 
küçük kullanıcılar ise ‘beni götü-
recek her şey kabulümdür’ diyor. 
Amerikan malı bir hidrofor 125 
dolar, Çin malı olanı 55 dolar. 
20 metre altındaki kullanıcı ben 
55 doları alırım bozulursa yine 
alırım diyor. Bu tamamen araba 
alımı gibi ‘araba ayağımı yerden 
kessin’ diyen var ya da ‘konforlu 
olsun’ diyen var. 

Ülkemizde düzenlenen 
kapalı ve açık alanda gerçek-
leştirilen boat show’ları nasıl 
değerlendirirsiniz? Sizce sek-
tör-tüketici buluşmasında fay-
dalı oluyor mu?

Ben İMEAK DTO’da Fuarlar 

Komitesi’ndeyim. Herkesin fuar 
yapması ve bir fuar karmaşası 
olması da DENTUR’un kuruluş 
nedenlerinden birisidir. DENTUR, 
fuarların sahibi organizatör şir-
ket CNR olacak şekilde anlaşma-
lar yapmıştı. Üç senelik sözleş-
meler hâlinde devam ediyordu 
ama araya pandemi faktörü girdi 
ve sözleşmeler feshedildi. Şimdi 
yine bir fuar karmaşası başlı-
yor. Ben İstanbul’da bir kapalı 
bir açık fuar yapılması taraftarı-
yım. İstanbul dışında da yapılan 
fuarların teknik anlamda yeterli 
olması gerekiyor. Mesela biz tek-
nik satış yapabileceğimiz bir fuar 
istiyoruz. Çünkü biz teknik bir 
satış yapıyoruz, karşımıza müş-
teri gelecek, ürünümüzü tanıta-
cağız ve pazarlayacağız. 

İMEAK DTO’da Cannes ve 
Monaco’daki boat show’ların 
ayarında bir fuar için çalışıyo-
ruz.  Bölgesel üreticilerin yat ve 
teknelerini hem denizde hem de 
karada tanıtabileceği, yan sana-
yi tarafından da desteklenecek 
geniş kapsamlı bir fuar geliyor. 

Nerede olacağını şu an için açık-
lamıyoruz. 

Pandemiyi nasıl geçirdiniz, 
devlet desteğine ihtiyacınız 
oldu mu?

Biz işlerimizi yat ağırlık-
lı yürüttüğümüz için açıkçası 
devlet desteğine ihtiyacımız kal-
madı. Kötü olaylar bazen bazı 
sektörlerin de önünü açabiliyor. 
Mesela sağlık sektörünün ina-
nılmaz önü açıldı. Kuryeciliği ve 
internet alışverişlerini yükseltti. 
Bizim sektörümüz ve karavan 
sektörü insanların daha koru-
naklı tatil ve yaşam ihtiyacına 
cevap verdiği için bize de faydalı 
oldu. İşlem hacmimiz arttığı için 
pandeminin olumsuz bir etkisi 
olmadı. Ancak şimdiki ekono-
mik krizin bir etkisi var. Yine de 
dövize endeksli çalıştığımız için 
çok zorlamıyor. 

Bizi etkileyebilecek bir tek 
konu deniz vasıtalarının satış 
vergisinin yüzde 18’e çıkarıl-
ması. Bitmiş bir teknenin KDV 
oranı yüzde 1’den yüzde 18’e 
çıktı. Bu durum sipariş sayısını 
etkileyebilir. Büyük teknelerde 
bu yüzde 1’e inmenin bir amacı 
vardı. Gemilerin Türk bayrağı-
na geçmesi için yapılmıştı. Bu 
durum insanları yabancı bay-
raklara dönüşe itebilir. Türk 
bayrağını azaltır. Aslında vergi 
kazancı yerine vergi ziyanına 
da sebep olabilir. Bunun önüne 
geçmek için de bu sefer yaban-
cı bayraklı gemilerin Türkiye’de 
kalma süreleri kısıtlanıyor, 
ticaret yapmaları engelleniyor. 
Bu durum da bareboat kirala-
ma sistemlerinin kesilmesine 
neden oldu. Daha önce Bod-
rum, Marmaris, Göcek, Fethiye 
ve Kaş’ta bareboat filoları var-
dı. Yabancı bayraklı gemilerin 
kısıtlanması sonrası bu filolar 
Yunan Adaları’na geçti. Dünya-
da ticaret yapan büyük şirket-

lerin ülkelere özel bir bayrak 
kullanması beklenemez. Orta-
da sezona göre değişen küresel 
bir ticaret var. Bu nedenle deniz 
turizminde belli bir pazar kay-
bettik. Mesela bu filolarla çok 
iş yapıyorduk yedek parça işini 
kaybettik, marinalar bağlama 
işini kaybetti, teknik servisler 
servis işlerini kaybetti. 

Müsilaj hakkındaki görüş-
leriniz nedir, yat-tekne sektörü 
nasıl etkilendi?

Müsilajın bizi iyi ya da kötü 
etkilemesinden ziyade, bunun 
başlı başına bir insanlık sorunu 
olmasına dikkat çekmek istiyo-
rum. Doğayı bir şeye zorlarsan 
senden bunu eninde sonunda 
geri alıyor. Doğal afetlerle; sel-
le, depremle, yağmurla, yangınla 
vs. Müsilaj da bunlardan birisi. 
Sen kutupları eritiyorsun, iklimi 
değiştiriyorsun, İstanbul’a 22 mil-
yon insan getiriyorsun. Marma-
ra’yı çevreleyen şehirleri beton-
laştırıyorsun. Doğa da intika-
mını alıyor. Burada önemli olan 
gelecek neslin nasıl etkileneceği. 
Bana göre doğa daha şiddetli inti-
kam almaya devam edecek. 

İnsanlar karadan topladı-
ğı atıkları derin deşarj denilen 
saçma sapan bir sistemle Mar-
mara’nın ortasına boşaltıyor. 
Zannedersin ki yok ediyor. Biz 
bu bölgeleri bu sayede öldürdük. 
Ben denizden gelmiş, denizle 
ilgili her şeyi seven bir insan ola-
rak geçen sene balık yiyemedim. 

Bize etkisi önemli değil insan-
lığa etkisi önemli. Bizim en fazla 
bin euro’luk pompamız yanar. 
Yansın. Ama mühim olan insan-
lığın canının yanmaması. Gün-
lük zararlar o kadar önemli değil, 
gelecek önemli. Ben çocuklu-
ğumda Karaköy’den vapura 
binip Heybeli Ada’ya giderken 
vapurda canlı ıstakoz, canlı balık 
her gün vardı. 
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Piyasada “kamçı etkisi” olarak bili-
nen fenomen, perakende sektörünün 
toptancı, distribütör, üretici gibi diğer 
oyuncuları uyarması ile başlar. Bu uya-
rı tedarik zincirinde domino etkisi yara-
tır. Örneğin, perakende satış yapan bir 
mağazanın stokta mütemadiyen 100 
şişe su bulundurduğunu varsayalım. 
Günde 10 şişe satış yapıyorsa, stok 
seviyesini sabit tutabilmek için distri-
bütör ya da toptancıdan azalan miktarı 
sipariş etmesi gerekir. Eğer talepte 
artış olurda günde 70 şişe su satarsa, 
ani taleplere karşılık verebilmek ama-
cıyla 70 değil, 100 şişe su siparişi vere-
bilir. Kısacası, talep artıkça, mağazanın 
stok miktarı da tırmanır. 

Talebin düştüğü dönemlerde de 
kamçı etkisi görülebilir. Ani talep 

düşüşünde ise perakendeci önce 
stoklarının bir bölümünü eriterek 
stok maliyetini düşürmek isteyecek-
tir. Bu işin sonu ya “ölü stok” ya da 

“birikmiş sipariş” olacaktır!
 
Ani değişimler ölçüsüz 
tepkilere sebep olabilir
Pandeminin başlarında merkez 

bankaları piyasaya para saçarak eko-
nomilerin çökmesini engelledi. Tüke-
tici sipariş vererek ya da fiziki şekilde 
alışveriş yaparken, üretimse vaka 
sayıları sebebiyle yavaşlamıştı. Sonuç, 
artan talep, azalan üretim oldu. Stok-
lar eridi. Perakendeciler talep enflas-
yonu yarattı. Hatırlarsanız 2021 yılının 
2, 3 ve 4'üncü çeyreklerinde stok sevi-
yeleri inanılmaz oranlarda azalmıştı. 

Tedarik zincirindeki dar boğaz, 
ürünlerin zamanında gelmesini 
engelleyince stok seviyelerini artır-
mak için daha fazla sipariş verilmeye 
başlandı. Artan talep, üretim bantla-
rının daha süratli çalışmasını teşvik 
etti ancak bu da fayda getirmedi. Yani 
kamçı etkisi devredeydi. Ani talep 
değişimi perakendecilerin ölçüsüz 
tepki vermesine sebep olmuştu. 

Üstüne üstlük vaka sayılarındaki 
yükseliş tedarik zincirindeki bekle-
meleri/sıraları artırınca sipariş mik-
tarı daha da tırmandı.  

 
Anormal bir serüvenden 
geçiyoruz  
Tüketici, bir dönem para harca-

yamadığı için oluşturduğu mecburi 
tasarrufunu harcıyordu. Hatırlarsa-
nız -bu harcama sayesinde- geçen 
yıl tüm ekonomiler şahlanarak 
büyüme rekorları kırdı, işsizlik 
azaldı. Elbette bu vahşi ve ani büyü-
menin yan etkileri de olacaktır. 

2022 başında tüketicinin harca-
ma sürati azalmaya başladı. Ama 
ürünler parti devam ediyormuşça-
sına gelmeye devam ettikçe, stok 
yığınları oluşmaya başlıyor.  

Öte taraftan yüksek enerji ve gıda 
fiyatları tüketicilerin ürünlerden el 
çekmesine sebep oluyor. Hâliyle, 

perakendecilerin stokları istendiği 
gibi erimiyor. 2021 yılındaki talep 
patlaması olmadığı için navlun fiyat-
larının bir miktar düşmesi normal. 
Hatta bir süre sonra daha hızlı ve 
pahalı taşıma modlarına kıyasla ucuz 
olanlar tercih edilmeye başlanabilir. 

Özetlemek gerekirse talepteki 
azalma, yükselen enflasyon kaygıla-
rı ile tedarikteki dar boğaz açılabilir. 
Kaldı ki, Çin-Avrupa-ABD rotala-
rında bunun sinyali görüldü. Gıda 
ürünleri hariç, evvelden stok yok 
denirken, şu sıralar stok fazlaların-
dan şikâyet edilmeye başlanıyor. 

Öte yandan, ekonominin durgun 
dönemlerinde navlun fiyatlarının dur-
gun olması da doğaldır. Hatırlarsanız 
2020 başında da benzer bir durgun-
luğu yaşamıştık. Ekonomi de böyle bir 
yapı değil mi? 2021 yılında ekonomiler 
hayli ısındı. Merkez bankalarının yap-
ması gereken soğutma işlemini teda-
rik zinciri yaptı diyebiliriz. Elbette mer-
kez banklarının adım atmasına ihtiyaç 
yok diyemeyiz. Faiz artışları enflasyon 
beklentilerini düşüreceği için soğu-
mayı süratlendirmesi muhtemeldir. 
Ancak nihai bir öngörü yapabilmek 
için Çin'deki kapanma sonlanınca olu-
şacak resmi de beklemek lazım.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
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Ani değişimler 
ölçüsüz tepkilere sebep olabilir

Alfatechnic, MİLGEM projesi için 
özel olarak tasarladığı ve ileri tek-
nolojilerin kullanıldığı kumlama 
ve boyama hollerini içeren tesisini 
tamamladı. Bu özel tesis, MİLGEM 
korvetlerinin bakım görmeden 
çok daha uzun süre suda kala-
bilmesini ve bakım maliyetlerinin 
azalmasını sağlayacak.

Proje kapsamında 12,150 m3 
hacimli kumlama, 12,150 m3 
hacimli boyama ve 150 m3 boya 
kürleme holünden oluşan tesiste,  
Alfatechnic’in özel imalatı olan 
toz filtrasyon, mekanik ve pnöma-
tik granül geri dönüşüm, iklim-
lendirme makine ve sistemleri ile 
boya mix odası, boya tozu solvent 
emiş sistemleri ve kompresörlerin 
yanı sıra basınçlı hatlar yer alıyor. 
Bu sistemler, tüm elektrik, aydın-
latma ve sinyalizasyon sistemle-
riyle beraber otomasyon panosu-
na entegre edilmiş durumda.

Tesiste, raspa ve boya için 6’şar 
kullanıcılı hava hattı, erken uyarı 
sistemi, yangın algılama ve sön-

dürme sistemleri, exproof fanlar 
ve elektrik sistemleri de uygulandı.

Tesiste yer alan ekipmanlar, 
Alfatechnic tarafından 350 m2 
alana kurulan, üç katlı makine 
dairesinden kumanda edilecek. 
Tesiste 23x14 metre ebatlarında, 
alev yürümez brandalı, 140 km/s 
rüzgâr dayanımı olan katlanır 
endüstriyel kapılar ile maximum 
sızdırmazlık ve işlevsellik elde 
edilerek yüksek fayda sağlanacak.  
Alfatechnic tarafından MİLGEM 
projesi için özel olarak kurulan 
tesis hem çelik granül hem alü-
minyum oksit kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmış olup, her iki 
tip yüzeyin kumlanabilmesi sağ-
lanacak. Ayrıca özel olarak tasar-
lanan tesiste kullanılan iki farklı 
seperatör sayesinde, aşındırıcı 
granüllerin birbirine karışması da 
önlenecek. Bu tesis ile MİLGEM 
korvetlerinin yüzeyleri aşınma-
dan, uzun süre suda kalabilecek 
ve bakım maliyetleri büyük oran-
da azalacak.

MİLGEM'e özel 
tesis tamamlandı

Pandemi döneminde 
merkez bankaları piya-
saya para saçarak eko-
nomilerin çökmesini 
engellerken, tüketimi de 
süratlendirdi. Üretimse, 
vaka sayıları sebebiyle 
yavaşlamıştı. Sonuç; 
talep arttı, üretim azaldı, 
stoklar eridi... sonunda 
"kamçı etkisi" devredey-
di. Ani talep değişimi 
perakendecilerin ölçü-
süz tepki vermesine 
sebep olmuştu 
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Business circles in the country 
have been increasingly voicing 
concern that the government poli-
cies currently being implemented 
are not positively helping the sit-
uation. Orhan Turan, the presi-
dent of the Turkish Industry and 
Business Association (TÜSİAD), in 
recent remarks stated that the 
Central Bank’s low interest rate 
policy wasn’t resonating with the 
economy, adding that the high 
inflation rate was undermining 
the country’s welfare, noting that 
Turkey’s failure to fight inflation 
was not recent, but has been in 
palace for the past five to six 
years.

Inflation and current account 
gap likely to grow
The increasing cost of food, 

commodities and power has led 
the markets to conclude that both 
the inflation rate and the current 
account deficit will continue to 
soar. Turkey seriously needs to 
bulk up its reserves and over the 
next year, the country has to pay 
back 171 billion dollars in foreign 
debt. In January, the government 
mandated exporters to sell 25% 
of their foreign currency revenues 
to the Central Bank to beef up its 
reserves. In April, this percentage 
was increased to 40 percent. The 
sale of foreign currency will be 
conducted according to the Cen-
tral Bank’s exchange rate –as is 
the case with setting the price for 
exports– and the currency pur-
chase will be paid back to sellers 
in lira. A percentage of the amount 
of foreign currency income earned 
this way will be added to the 
bank’s reserves.

 Loans remain below the 
inflation rate
With diminishing purchasing 

power, Turkish citizens are increas-
ingly relying on credit cards and 
consumer loans to get by. Con-
sumers try to purchase their goods 
and services they know they will 
need in the future as soon as pos-
sible, fearing that in the future, 
the price of those goods will also 
increase. This has led to a revival 
in the domestic market, indicating 
that growth over the period ahead 
might be achieved through loans. 

Nebati: We will continue to 
work at full speed
A serious amount of foreign 

investment and capital has left 
Turkey since the past year. Recent-
ly, Treasury and Finance Minister 
Nureddin Nebati was in the US, 
where he held a series of meetings 
with portfolio investors and talks 
with his counterparts from several 

countries and executives of interna-
tional organizations. In Washington, 
Nebati also attended the meeting 
of G20 finance ministers and cen-
tral bank governors as well as the 
International Monetary Fund (IMF) 
and World Bank spring meetings. 
In later remarks, said: ”We worked 
to our maximum capacity, and we 
will continue to do so, to fortify the 
strong stance Turkey has displayed 
in every field; on international plat-
forms and to represent our country 
in the best way it deserves.” Whether 
these meetings will bring back for-
eign investors remains to be seen.

CB leaves rate 
unchanged - again!
The Central Bank of Turkey kept 

the policy rate constant at 14%, in 
April’s monetary policy meeting. In 
a statement, the bank pointed out 
that rising energy costs resulting 
from geopolitical developments, 
temporary effects of pricing for-
mation and strong negative supply 
shocks have pushed the inflation 
upward. Economists on the oth-
er hand, believe that the Central 
Bank will not implement a rate 
policy geared towards decreasing 
the inflation rate, and will fail to 
take the steps that could instill 
confidence in the market. 

As the economic conditions get 
tougher around the world, the war 
in Ukraine continues with little 
hope for successful peace nego-
tiations any time soon. Higher risks 
emerging in the global markets, 
Turkey’s economy policies standing 
out from the policies implemented 
by the rest of the world are delaying 
positive developments expected to 
occur in the economy. 
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Global economies accept that inflation will persist
At a time when 
world econo-
mies increasingly 
accept that high 
inflation is a real-
ity and take mea-
sures to reign it in, 
Turkey shies away 
from taking steps 
to fight the grow-
ing inflation rate
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South Korean shipbuilder Samsung Heavy 
Industries (SHI) and Seaborg Technologies, 
a Denmark-based startup focused on 
nuclear reactor technology, have entered 
into a partnership to develop floating 
nuclear power plants.The duo signed a 
partnership agreement at an online event 
last week. As informed, the floating nuclear 
power plants will be based on Seaborg’s 
Compact Molten Salt Reactor (CMSR). 

The agreement includes development of 
hydrogen production plants and ammonia 
plants, as the CMSR is said to be an ideal 
power source for the supply of stable, clean, 
and safe electricity. The aim of the strategic 
partnership is to manufacture and sell 
turn-key power plants, ready to be moored 
at industrial harbors and connected to the 
electric grid onshore. The stable production 
of energy also offers a fundamental basis 

for production of all Power-2-X fuels, where 
especially hydrogen and ammonia are con-
sidered a future energy source to replace 
traditional fossil fuels.

The design of the hydrogen, ammonia 
and power units will be optimized for effi-
cient serial construction at SHI’s shipyards. 
The floating nuclear power plant comes as 
a turn-key product, ready to be moored at 
an industrial harbor.

In the harbor, a transmission cable will 
be connected to the electric grid onshore. 
An optional solution is to place a hydrogen 
or ammonia production plant next to the 
floating nuclear power plant utilizing the 
CO2-free fission energy to produce hydro-
gen and ammonia. The floating nuclear 
power plant design is modular, delivering 
up to 800 MW-electric for the 24-year 
lifetime and cost-competitive whether it 
plugs into the grid in an existing coal 
port or power production of hydrogen and 
ammonia, according to Seaborg.

When an abnormal signal occurs 
inside the reactor, it is designed to solid-
ify molten salt, a liquid nuclear fuel, to 
prevent serious accidents at the source, 
providing high safety and high-efficiency 
power and hydrogen production at the 
same time.
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Marshall 
Islands Registry 
announces 
changes in  
management

Samsung, Seaborg announce partnership on floating nuclear plants

International Registries, Inc. 
and its affiliates (IRI), which 
provide administrative and 
technical support to the Repub-
lic of the Marshall Islands (RMI) 
Maritime and Corporate Reg-
istries, announced the promo-
tion of Simon Bonnett and Theo 
Xenakoudis. Simon Bonnett, 
who has served as Senior Vice 
President, Technical since 2018 
was promoted to Chief Mari-
time Officer and Theo Xenak-
oudis, the organization’s Direc-
tor, Worldwide Business Opera-
tions since 2015 and Managing 
Director of the Piraeus office 
since 2007, now serves as Chief 
Commercial Officer.

Simon Bonnett and Theo 
Xenakoudis will manage and 
expand upon the responsibili-
ties of the current Chief Opera-
tions Officer, John Ramage, who 
will retire at the end of June 
2022 following a 51-year career 
in the maritime industry.

Based in Piraeus, Greece, 
Theo Xenakoudis joined IRI in 
2001 as Business Development 
Manager, became Managing 
Director of the Piraeus office 
in 2007, and in 2015 was pro-
moted to Director, Worldwide 
Business Operations. As Chief 
Commercial Officer he will con-
tinue to support owners and 
operators globally and focus on 
the Registry’s growth worldwide, 
with a continued eye toward 
emerging markets such as the 
global renewables market. He 
will also be heading up the glob-
al vessel registration teams.



Norway’s energy storage compa-
ny Corvus Energy, Turkish ship 
design and engineering company 
NAVTEK Naval Technologies and 
compatriot marine electrical sys-
tem integrator BMA Technology 
have decided to strengthen ties in 
science and technology towards 
maritime sector decarbonization.

The three companies signed a 
memorandum of understanding 
(MOU) at Nor-Shipping 2022 in 
Oslo in April.

The partnership will explore 

several areas for cooperation 
including research, innovation 
and commercialisation to develop 
innovative technologies regarding 

“onboard swappable energy sourc-
es for ships” aiming to contrib-
ute to the decarbonization of the 
maritime sector, a press release 
informed. In addition, the part-
nership aims to help progress the 
principles enshrined in the new 
EU Fit for 55 policies under the EU 
Green Deal to achieve zero-emis-
sion transport sector targets.
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Ship-to-ship bunkering of 'world's 1st LNG-fueled VLCC' done
Dutch marine fuel supplier Titan 
LNG has teamed up with Pet-
ronas Marine, Petronas’ marine 
solutions unit, to deliver lique-
fied natural gas (LNG) under a 
term supply agreement to the 

“world’s first LNG-fueled very 
large crude carrier (VLCC)”.

As disclosed, this is the first 
delivery under the contract 
agreement between Titan LNG 
and Koch Industries and marks 
another milestone for the Pet-
ronas-Titan collaboration, which 
has previously supplied LNG 
across Asia to vessels including 

the Siem Aristotle and several 
other smaller vessels that were 
en route from Asia to Europe.

Deemed the world’s first 
LNG-fueled VLCC, the Yuan Rui 
Yang was delivered in February 
this year.

The 333-meter long vessel is 

equipped with a dual-fuel engine, 
power generators and boiler.

In gas mode, the ship’s endur-
ance can reach 12,000 nautical 
miles, with a combined endur-
ance for fuel and gas of 24,000 
nautical miles. It makes the 
design energy efficiency index 

(EEDI) about 39,3% lower than 
the baseline value.

It is designed with the C-type 
storage tanks, which are two 
3,500 cbm LNG low-temperature

storage tanks with completely 
independent intellectual proper-
ty rights obtained for the vessel.

Russia's cyber attacks on 
Ukraine surge by 196%
STM’s technology focused 
think-tank Thinktech has 
stated that cyber-attacks on 
Ukraine’s government and 
military sector surged by 196 
percent in the first days of 
combat. Also detected were 
attacks using a wiper named 
IsaacWiper as well as others 
named HermeticWiper and 
CaddyWiper.

Phishing attacks target-
ing Ukrainian military Also 
in the first few days of the 
war The Computer Emergency 
Response Team for Ukraine 
(CERT-UA) warned of phish-
ing and Ghostwriter activities 
attacking organizations in 
Ukraine.

Ghostwriter is believed 
to be of Belarusian origin. 
According to the security agen-
cy, its members are officers of 
the Ministry of Defense of the 
Republic of Belarus. Cyberse-
curity firm Mandiant has been 
tracking campaigns supported 
by UNC1151.

Ukraine pushes back in 
cyberspace In an unprece-
dented move, Ukraine's dig-
ital transformation minister 
called for cyber volunteers 
around the world to attack 
targets with links to Russia.

The collective hacker group 
Anonymous announced on 
Twitter on 1 March that they 
were now "in cyberwar against 
the Russian government." 
Since then, Anonymous has 
claimed credit for several inci-
dents such as hacking into 
Russian state TV channels.

India and US committed 
most cyber attacks Accord-
ing to data collected by STM’s 
Honeypot servers, India and 
the US were the most aggres-
sive cyber attackers in the first 
three months of 2022. Out of 
a total of 6,137,330 attacks, 
1,308,000 originated out of 
India and 632,000 out of the 
US, followed by Vietnam, Rus-
sia, China, Mexico, Pakistan, 
Iran, Japan an Brazil.
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Turkey’s Global Ports Holding 
(GPH) on 14 April signed a conces-
sion agreement for Crotone port in 
southern Italy.

The agreement is a four-year 
concession to manage the services 
for cruise passengers. The client 
is Autorità di Sistema Portuale dei 

Mari Tirreno Meridionale e Ionio 
(AdSP–Southern Tyrrhenian and 
Ionian Seas). Crotone is located in 
the Calabria region of southern Italy.

In a statement about the devel-
opment, GPH said it will use its 
global expertise and operating 
model to manage the cruise port 

operations in Crotone. “As part of 
the concession, GPH will invest 
in improving systems, equipment 
and technology to improve the 
operational performance of the 
cruise port and to ensure environ-
mental protections and safety and 
security programs” it said.

The company further noted: 
“With the addition of Crotone Cruise 
Port, we strengthen our presence 
in Italy, as well as in the Med. 
The beautiful city of Crotone, with 
its strategic location that is equi-
distant from the ports of Taranto, 
Catania and Corfu, fits perfectly 

into the Central-Med itineraries. 
And through this collaboration, we 
look forward to transforming Cro-
tone to its fullest potential.”

Crotone Cruise Port manages 
the cruise terminal of Crotone, 
located on the Riva quay, offer-
ing transit, inter-porting and 
homeporting operations to small 
to medium sized cruise ships, as 
well as an increasingly wide range 
of ancillary services. Expected 
to welcome c24k passengers in 
2022, Crotone Cruise Port offers 
unique experiences all year round 
in a naturalistically and archae-
ologically precious location, a lit-
tle-known jewel suitable for those 
who love rare pearls.

Kutman: “We have full con-
fidence in the potential of the 
cruise industry” Mehmet Kutman, 
President of the Board of Directors 
of both Global Yatırım and Global 
Ports said: “We have full confi-
dence in the long-term potential 
of the cruise industry. We will 
likely see a rapid rise with the 
end of the pandemic and reviv-
al of delayed demand. Even as 
of today, the cruise industry has 
turned into its previous levels, and 
the bookings grow stronger every 
day. A majority of cruise lines are 
planning to put back their entire 
fleets to sails in the summer of 
2022 - which is peak season in the 
Mediterranean. This will further 
contribute to increasing the share 
of the Mediterranean basin in the 
industry. We will continue to for-
tify our position as the world’s 
biggest cruise port operators in 
the period ahead.”
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Avustralya (2)
Koskocaman bir kıtaya yerleşti-

rilmiş bir ülke Avustralya. Şimdiki 
nüfusu 26 milyon civarında. Bu nüfu-
sun çok büyük çoğunluğu da doğu 
kıyısının alt yarısına sıkışmış durum-
da. Güney Avustralya, Melbourne ve 
Adelaide harici seyrek bir yerleşime 
sahip. Batıda ise Perth hariç, kuzey-
de daha da seyrek bir yerleşim var. 
Kıta’nın ortasında da uçsuz bucak-
sız çöller var. Ülkenin Kızıl Merkezi 
Aborjinlerin kadim yerleşim alanı ve 
bir iki şehir taklidi haricinde bomboş 
tabii ki. Kuzey bölge tamamen tim-
sahlardan sorulan bir alan. Kuzey-
deki bir iki yerleşim dışında her yer 
onların değimiyle “Outback”. 

“Outback”…
Ana yerleşimlerden uzak ve insa-

nın yaşamadığı bölgelere Avustral-
ya İngilizcesi’nde “Outback” diyorlar. 
Kuş uçmaz kervan geçmez yerler 
yani. Bu yerlerin kıtanın ortasında 
yer alan yerleri kendine has bodur 
bitki örtüsü ile engin görünümleri 
olan insan açısından bomboş alanlar. 
Tabii ki keşif ve macera duygusu yük-
sek İngiliz kâşiflerden telef olanların 
sayısı da oldukça kabarık. 

Ülkenin kuzey tarafı timsahlar 
diyarı, uçsuz bucaksız vahşi bir bölge. 
Kuzeyde Broom ile Darwin arasın-
da “Gibb River Road” adı verilen rota, 
telefonunuzun günlerce çekmediği, 
doğada yerlerde “swag (*)” adı verilen 
kamp yatağında yıldızları seyrede-
rek yattığınız, medeniyet adına hiçbir 
şeyin bulunmadığı bir alan. Ancak 
çok iyi durumda 4x4 araçlar ile yapı-
labilen bu yolculukta, her yıl donanı-
mı yeterli olmayan araçlarıyla kaybo-
lan, sele kapılan, susuzluktan arabayı 

terk ederek vahşi ortamda hayatını 
kaybeden hatırı sayılır sayıda insanın 
olduğunu öğrenince, bu rota mace-
rasını bir tura katılarak yaşamayı ter-
cih etmiştim. Kamyondan bozma bir 
araçta, 14 kişi kamp modunda 9 gün 
süren bu yolculuk bile çoğu kişinin 
tahammül edemeyeceği zorlukta bir 
deneyim. Her günü saatlerce anlatı-
lacak ayrıntılara sahip.

Ancak bu maceralı turdan önce 
kuzey bölgesindeki ilk milli park gezi-
mi paylaşacağım bu yazıda.

Kuzey Avustralya’ya 
batıdan giriş…
Perth sonrasında önce batı kıyı-

sını katedecek, sonrasında Broom'a 
kadar uzanacak 3,000 km’lik yolu, 
seri ama fasılalı, indi bindili bir oto-
büs yolculuğu olarak planlamıştım. 
Bu yolculuk planı, daha hava aydın-
lanmadan bana geleceğini söyleyen 
hostel sahibinin sözüne güvenerek 
kuş uçmaz kervan geçmez yol sapak-
larında inmeyi de içeren küçük çaplı 
bir macera içeriğine de sahipti. Her 
şey yolunda gitti neyse ki. Kalbarri’de-
ki harika ev sahibim, ben soğukça bir 
sabah ayazında tek ışık olmayan bir 
yerde indiğimde eski minibüsünde 
beni bekliyordu. Beni sabaha kar-
şı almasının ardından 3 gün sonra 
yine aynı saatte sapağa bıraktığın-
da kuzeye giden otobüs zamanında 
geliyor ve batı kıyısındaki yolculuğu 
Coral Bay ile devam ediyordu. Nin-
galoo Resifi’ndeki hârika dalış gün-
leri sonrası yine aynı firmanın başka 
bir otobüsüyle kuzeye tırmanırken 
dolunayın aydınlattığı upuzun yolları 
izlerken gezme duygusunun beni ne 
kadar mutlu ettiğini düşünüyordum. 
Yine bomboş bir yerde indiğimde, 

beni 2 günlük bir turla gezeceğimiz 
şirketin rehber şoförü karşılıyordu. 
Karijini Milli Parkı gezisi öncesi çadır-
da konaklayacağımız kampta gece-
ledik.

Karijini Milli Parkı…
Milyonlarca yıllık jeolojik oluşum-

ların şekillendirdiği bir bölge Karijini 
Milli Parkı. Kamp yerindeki kahvaltı 
sonrası minibüs ile kanyonlara bine-
ceğimiz yerlere giderken izlediğimiz 
görüntüler bizi bambaşka bir dünya-
ya götüren nitelikteydi. Bölgeye has 
bodur bitki örtüsü, kızıl topraklar, 
buraya özgü okaliptus başta olmak 
üzere ağaçları izleyerek parka gire-
ceğimiz noktaya geldik. Doğanın 
ortasında tahta masalar ve son 
medeni tuvalet imkânı sonrasında 
yürüyerek milyonlarca yıllık katman 
katman kaya oluşumları, “Gorge” adı 
verilen doğal su birikintilerine giden 
patikalarda yürüyerek ilerliyorduk. 
Bölgenin bitkileri, ağaçları ve mil-
yonlarca yıllık oluşumları anlatan 
rehberimizi takip ederek tüm gün 
süren bir yürüyüş yapıyorduk.

Bazı yerlerde daralan patikaları, 
bu eşsiz kaya oluşumlarını ve aralar-
da su birikintilerini mesafeler kısa da 
olsa yüzerek geçtik. Bu şekilde ula-
şılabilen su birikintilerinin etrafında 
yükselen, seviye seviye kayalaşmış 
yapılar suyun maharetli ve sabırlı 
elinde cilalanmış, doğanın elinde 
şekillenmiş sanat eserleri gibiydi. Bu 
doğa hârikası ıssız bölgedeki yürüyü-
şün her anı seyrine doyulmaz man-
zaralar eşliğinde geçti. Öğle öğününü 
Avustralyalıların çok sevdiği kamp 
yerlerinden birinde yedikten sonra 
benzer görüntüler içinde gezimize 
devam ettik.

Termit yuvaları…
Kıpkızıl topraklar üzerinde iki 

adam boyuna kadar ulaşabilen minik 
dağ gibi yapılar ise termit yuvaları 
ya da onların tabiriyle Termit Dağ-
ları. Tam bir mühendislik hârikası 
bu yapılar bu çalışkan hayvanların 

barınağı. İçlerinde binlerce minik 
yolun ve kanalın bulunduğu termit 
yuvaları çok ilgi çekici görüntülere 
sahip. Bitkiler de bu haşin doğaya 
özel tabii ki.

Demir madeni…
Rengini demirden alan bu kızıl 

topraklar dünyanın önde gelen 
maden yataklarını barındırıyor. 
Milyonlarca yıl öncesine uzanan 
zaman içinde var olan demir cev-
heri günümüzde 200 hatta 300 
vagonluk katarlarla durmaksızın 
işleneceği fabrikalara ulaşmak 
üzere limanlara taşınıyor. İşçilerin 
ekmek parası için çalıştığı, sözde 
medeni dünyaya uzak bu yerdeki 
demir madeni, ülkelerin endüstri-
lerine ham madde olmak üzere 
tüm dünyaya ihraç edilirken, aslın-
da yüklendikleri gemilerin de ham 
maddesi olduklarını, bunun insan 
medeniyetine milyonlarca yılın 
bir varoluş armağanı olduğunu 
düşünüyordum. Baktığım sonsuz 
gibi gözüken manzara ister iste-
mez Dünyamıza göre bile çok ufak 
ölçekte kalan bu madenin evren 
boyutunda nereye oturduğuna dair 
düşüncelere itiyordu beni.

Kızıl topraklar, termit yuvala-
rı, bakir görüntüler eşliğinde süren 
yürüyüşler, iki tarafı bu doğal görün-
tülerle uzanan yollar boyu süren 
yolculuktan sonra minibüsümüzle 
Karijini Milli Parkı Müzesi’ne geldik.

Karijini Milli Park Müzesi…
Müzeyi gezerken zamanda 3 mil-

yar yıl öncesine kadar giden jeolojik 
bir gezi yapmanın yanında bu süreç-
te bölgenin nasıl şekillendiği ayrın-
tıyla anlatılıyordu. Zaman kavramı-
nın ne kadar göreli olduğunu biraz 
şaşkınlık ama daha çok hayranlıkla 
izliyordum. 

Müze’de, bölgedeki demir made-
ni yataklarının oluşumu, bitkilerden 
örnekler ve buraya özgü hayvanla-
rın tanıtımı yapılıyordu. Gecko ya da 
Geko, Peregrini Şahini, küçük kırmı-

zı Kaluta ismini almış bir fare türü, 
değişik tipte kertenkeleler, değişik 
kartal türleri (wedged tail), Spinifex 
kuşu ve diğerleri. Bitkiler de yerli kül-
türden kalan adlarıyla Müze’de ser-
gileniyordu.

Doğayla bir olmuş Aborjin kültü-
rü ve felsefesine ilişkin ayrıntıları da 
burada bulmak mümkündü.

Yazıda kısaca anlattığım bu Milli 
Parkın sayfasına aşağıdaki bağlantı-
dan ulaşabilirsiniz.**

Hayata farkındalık getiren 
huzurlu bir bakış arası…
Müze gördüğümüz yerlerin derin-

lemesine anlatıldığı, öğretici hârika 
bir bilgi yuvası ve ruhani bir geziye de 
kapılar açan huzur ortamıydı. Hem 
gezdiğimiz patikalarda gördüklerim 
hem de Müze, varoluşa başka bir 
derinlikte bakma imkânı doğuruyor-
du benim için. Evrenin üstün dengesi 
ve yaratılışın evreleri içinde aslında 
kısıtlayıcı konfor alanlarına hapsedil-
diğimizi düşünüyordum.

Bir taraftan milyonlarca yıllık 
oluşumu görüp, bir yandan da kısa 
hayat deneyimimizde bu görece 
uzak, el değmemiş diyarları görmek, 
çok değişik hayvan, bitki türleriyle 
birlikte hayatın nerelerde, nasıl farklı 
şekillendiğini düşünmemi sağlıyordu. 
Yolculuklarda görüp, öğrenip yaşa-
dıklarım, sadece varolmanın muci-
zevi hazzı ve bu deneyimin değerini 
anlatıyor bana.

Gezmenin bana göre en güzel 
yanlarından biri kalıplaşmış yaşan-
tılardan milyonlarca yıllar öncesine 
ve çok değişik şartlara kapılar açan 
kozmik veya felsefi bir özgürleşme 
yolculuğu olması.

Günleriniz sağlıkla ve bahar ener-
jisiyle dolu olsun.

Saygı ve sevgilerimle.

(*) Swag nedir? Açıklama ve fotoğraf için 
bağlantıyı kullanabilirsiniz. https://www.emu-
run.com.au/what-is-a-swag/

(**)https://www.australia.com/en/places/
perth-and-surrounds/guide-to-karijini-natio-
nal-park.html

Milyonlarca yıl öncesinin jeolojik izleri arasında: 

Karijini Milli ParkıSeyyah’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

Seyyah’ın
defteri

w w w . g u r c a n e l b e k . c o m
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Türk Tarihi'nde Ağustos   zafer-
ler   ayıdır. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurulmasına giden 26 
Ağustos Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin yapıldığı aydır. 
Atatürk'ün "Ordu'lar ilk hedefi-
niz Akdeniz’dir" dediği ve gele-
cekteki Türk Deniz Stratejisinin 
temeli olan emrin verildiği aydır.

26 Ağustos'ta yapılan bu 
savaş ile bağımsızlığımıza giden 
Zafer’in   yolunu açan ay ise 
Mayıs'tır.

Bir avuç kendisine inanan-
la 19 Mayıs 1919'da Bandırma 
vapuru ile Samsun'a çıkan Mus-
tafa Kemal Paşa, deniz yolu ile 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış-
tır. Bir avuç kahraman Bahriye 
subayı da ufak gemilerle Kara-
deniz'i kontrol ederek onla-
ra   lojistik destek sağlamıştır. 
Mayıs ayı, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşuna giden yolu 
açan bir aydır. Eski ve bakımsız 
bir gemi ile Karadeniz’in fırtına-
larına göğüs gererek azimle sey-
re devam eden Bandırma gemi-
si personeline bu millet çok şey 
borçludur.

Özellikle 15 Mayıs Bahriye-
liler içinde bir dönencedir. Ger-
çek bahar 15 Mayıs 'ta gelir 
çünkü Bahriyeliler kış boyun-
ca giydikleri siyah elbiselerini 
çıkarır, baharın müjdecisi ola-
rak beyaz elbiselerini giyerler. 
Siyah ne kadar asalet veriyorsa, 

beyaz da   temizliği simgeler. 
Aydınlık ufuklara giden yolda 
birleşen Bahriyeliler, kamuo-
yunda eskiden beri saygınlığını 
korumaktadır. Ülkemize gelen 
tüm yenilik ve değişimler Bah-
riye vasıtası ile olmuştur dersek, 
yanılmayız.

Mayıs ayının Bahriyedeki 
kronolojik seyrine bir göz ata-
lım.

19 Mayıs 1090 Koyun Adaları 
Deniz Muharebesi, Emir Çaka 
Bey tarafından Doğu Roma 
(Bizans) donanması mağlup 
edilmiştir. Türklerin resmi ola-
rak 1071'de Anadolu'ya girdikle-
ri göz önünde tutulduğunda çok 
kısa bir zamanda Ege Denizi'nin 
stratejik önemi İzmir Beyi Çaka 
Bey tarafından görülmüş ve 
Midilli, Sakız gibi önemli adalar 
ele geçirilmiştir.

Mayıs 1332 Gazi Umur Bey 
Ege Adaları’nı ele geçirerek 
Eğriboz Adası’nı Venediklerden 
almış ve Korent   Bölgesi’nde 
gemilerini karadan çektirerek 
Patras Körfezi’ne inmiştir.

28 Mayıs 1534, Barbaros 
Hayrettin Paşa 68 kadırga ile 
İtalya sahillerine akınlar   yap-
mış; Venedik, Papalık, Malta 
ve İspanya donanmaları karşı 
çıkamamış, Akabinde   Fran-
sa'ya yardım maksadıyla Tou-
lon  Limanı’nda uzun süre kal-
mış ve Nice şehrini almıştır.

11-13 Mayıs 1560 İspanyol 
donanması ile Cerbe Deniz 
Savaşı yapılmış, bu savaş İspan-
ya'nın Doğu Akdeniz ve özellik-
le Kuzey Afrika'dan çekilmesine 
neden olmuş ve 11  gemi hariç 
İspanyol donanması yok olmuş-
tur.

19 Mayıs 1654 Beşike Deniz 
Savaşı Venedik donanması ile 
Girit seferi esnasında olmuş 
ve Venedik donanmasının yok 
olması ile bitmiştir.

14 Mayıs 1821 ilk defa 2’nci 
Mahmut Dönemi’nde Boğaz-
lar’dan geçen özellikle yabancı 
gemilerin kontrol edilmesi ve 
gereğinde el konulması usulü 
başlamıştır. Bir yerde Montrö 
Anlaşması’nın çekirdeği olan bir 
karardır.

21 Mayıs 1823’te Yunan isya-

nı sırasında, İzbandut adı veri-
len isyancı Rumların 120 parça-
lık donanmaları Kaptan-ı Derya 
Hüsrev Paşa komutasındaki  
Türk Donanması tarafından 
mağlup edilmiştir.

7 Mayıs 1830, ABD ile "dost-
luk ve seyr-i sefanın" anlaşma-
sı imzalamıştır. Gizli maddede 
ABD'de yapılacak gemiler ABD 
gemileri kalitesinde olacak ve 
fiyatları ABD'deki gemiler   için 
ödenen miktarda olacaktır yaz-
maktadır. Ayrıca İstanbul'da 
inşa edilecek gemilerin malze-
meleri ABD'den gemilerle geti-
rilecektir. Ancak İngiltere Türk 
Donanması’nın güçlenmesini 
istemediğinden, ABD Senato-
su bu maddeyi siyasi bir sorun 
olmaması için kabul etmemiş 
fakat ABD bazı gizli maddeleri 
uygulamış ve gemi inşa mühen-
dislerini göndermiştir.

18 Mayıs 1909, Donanma 
Cemiyeti’nin halktan topladığı 
paralarla 4 muhrip inşa siparişi 
verilmiş ve 1910 yılında teslim 
alınmıştır.

13 Mayıs 1915, İngiliz donan-
masından 13,150 tonluk Goliath 
zırhlısı Morto Koyu’nda Binbaşı 
Ahmet Bey komutasındaki 620 
tonluk MUAVENET-İ MİLLİYE 
muhribi tarafından iki adet tor-
pille batırılmıştır. (Bu muhrip 
donanma cemiyetinize yaptırı-
lan gemidir)

27 Mayıs 1919, Karadeniz’de 
görevli Preveze ve Aydınreis 
gambotları kömürsüz kaldıkla-
rından seyre çıkamaz hâle gel-
miştir. Havzada bulunan Mus-
tafa Kemal Paşa, Harbiye Neza-
reti’ne telgraf çekerek kömür 
istemiş   ve isteği kabul görüle-
rek gambotları karakol görevle-
rini icra etmişlerdir.

15 Mayıs 1925 Bahriye'de 
şapka giyilmesi kanunlaşmış ve 
25 Kasım 1925 tarihinde kabûl 
edilen şapka devriminden önce 
olmuştur.

12-20 Mayıs 1926'da Donan-
mamız ilk defa Ege'de tatbikat 
icra etmiştir. Yaklaşık 100 yıldır 
bu sularda görünmeyen Cum-
huriyet Donanması Atatürk'ün 
emri ile ve bizzat katıldığı tatbi-
katla sancak göstermiştir.

11 Mayıs 1965,   "güçlü bir 
Donanma oluşturmak" maksadı 
ile 1909 yılında kurulan Donan-
ma Cemiyeti 1919'da kapanmış 
ve 1965'te tekrar kurulmuştur. 
Donanma Vakfı olan bu kuruluş 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kulla-
nılan çok sayıda çıkarma gemi-
si inşa etmiştir. Üzülerek söy-
lemek gerekirse 1980 darbesi 
sonunda diğer terör ve sakıncalı 
vakıflarla bir tutularak kapa-
tılmış ve bilahare Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-

fı’nın bünyesine girmiştir.
Burada Atatürk'ün Donan-

maya ve onun görevlerine olan 
hassasiyetini görmekteyiz. Hav-
za'da Amasya tamimi hazır-
lıkları ve o kargaşalı ortamda 
Donanma'ya olan bakışı Cum-
huriyet’in ilanından sonra da 
devam etmiştir. Özellikle Mare-
şal Fevzi Çakmak ve diğer yakın 
silah arkadaşları, kıyıları koru-
yan küçük ve mayın gemileri 
ağırlıklı bir donanma istemişler, 
Atatürk buna karşı çıkmış ve 
Yavuz zırhlısının onarılması için 
bizzat emir vermiş; İtalya’da ve 
Almanya'da yaptırılan 4 muhrip 
ve 4 denizaltı ile Donanmayı 
güçlendirmiştir.

Dikkat edilirse 19 Mayıs 3 
büyük zaferi barındırıyor.  Tüm 
olumsuzluklara ve bilimsel 
bütün kuralların aksine ve de 
Ordusu, Donanması dağıtılmış, 
işgal edilmiş bir ülkenin 11 yıl 
savaşan askerinin bir bağımsız-
lık ateşi etrafında toplanması 
Atatürk'ün azim ve iradesinin 
başarılmış bir zaferdir.

Bunun yanı sıra Koyun Ada-
ları Deniz Savaşı, Türk   Deniz  
Kuvvetlerimizin   kuruluş yılı 
olarak kabul edilmiştir. Beşike 
Deniz Savaşı ise Venedik donan-
masının artık Ege ve Doğu 
Akdeniz’den uzaklaştığı ve Girit 
Adası’nın alınması ile sonuçlan-
mış bir zaferdir.

Bu yazımda kronoloji ile ver-
meye çalıştığım olaylar   aslın-
da bir farkındalık yaratmak 
içindir. Sayfaları karıştırdıkça 
zafer, yenilgiler ve önemli olay-
ları görebilmekteyiz. Bu tarih 
bilincini benimsersek ve özel-
likle deniz tarihimizi bu bakışla 
incelersek neden Mavi Vatan 
dediğimiz çok daha iyi anlaşıla-
caktır. Bugün yeniden, denizle-
rimize sahip çıkma mücadelesi 
veriyoruz. Osmanlı İmparator-
luğu’nun çöküşünün  nedenleri 
arasında donanmaya verilme-
yen önem ilk üç sıranın için-
dedir.

Denizlerimize sahip çıkar-
sak Türk teşkilatının, Orta Asya 
topraklarından denize açılması 
kolay olur. Türk Cumhuriyetle-
rinin limanı olarak, enerji kay-
naklarının dağıtımında bir köp-
rü vazifesi gören Anadolu'nun 
denizlerden korunması ve eko-
nomik düzeyimizin yükselmesi-
ni istiyorsak  Mavi Vatan doktri-
nine sahip çıkmak zorundayız, 
Türkiye'nin bekası denizlerdir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramı Türk ulusuna kutlu olsun.

Aynı zamanda Deniz Kuvvet-
lerimizin kuruluşu olan bu gün 
tüm Bahriye camiasına kutlu 
olsun, her   zaman pruvaları 
neta, denizleri sakin olsun.

22 GÖRÜŞ
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Mayıs ayının Türk Tarihi'ndeki önemi
Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
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mayıs ayında yaşa-
nan önemli denizci-
lik olaylarını krono-
lojik bir sıralamayla 
değerlendirdi

Özhan Bakkalbaşıoğlu 
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Ukrayna savaşı gelecekte 
hiç şüphe yok ki yeni bir 
dönemin kapısını arala-

yan stratejik bir milat olarak hatırla-
nacak. Yeni bir soğuk savaş dönemi 
başladı demek hatalı olacaktır, lâkin 
post modern bir soğuk savaş dönemi-
ne girildiğini ifade edebiliriz. 

Saflaşmaların ve kutuplaşmaların 
alenileşeceği mevcut konjonktürde, 
küresel dönüşüm Ukrayna ile sınırlı 
kalmayacak. İsveç ve Finlandiya’nın 
değişen tutumu ile Arktik ve Baltık yeni 
kriz bölgelerine evrilecek. Tayvan öze-
linde yaşanacak gelişmeleri daha sık 
duyacağız. Hint-Pasifik bölgesindeki 
askerileşme ve silahlanma gayretlerin-
de artışa tanıklık edeceğiz. Yakın coğ-
rafyamızda ise Balkanlar, Gürcistan ve 
Moldova merkezli dinamik gelişmeleri 
takip edeceğiz. Zira, Ukrayna savaşının 
bir ilâ üç yıl süreceğini öngören ABD 
Dışişleri Bakanı Blinken, esasen yeni 
dünya düzeninin kurulacağı süreyi de 
ifşa ediyor. Ukrayna savaşı üzerinden 
Rusya ve Çin’e mesajlar verilirken 
birçok ülke stratejik tercihler yapmak 
durumunda kalacak.

Rusya’nın ekolojik hâkimiyeti 
sorgulanıyor
Ukrayna hadisesi uzadıkça Rus-

ya’nın ekolojik hâkimiyeti sorgulanır 
hâle geliyor. Çok boyutlu stratejik ile-
tişim ve propaganda gayretleri sürdü-
rülürken, Rusya’nın kayıplarını henüz 
net olarak bilemiyoruz. Ancak Rus 
ordusunun yıprandığını açıkça görüyo-
ruz. Sahada Rus kuvvetlerinin ortaya 
koyduğu performans, belirlenen siyasi 
ve askeri hedeflerin elde edilmesine 
uygun bir görüntü sergilemiyor. Hibrit 
savaşın mucidi Rusya’nın uygulama-
da yetersiz olduğu, dahası ciddi emir-
komuta sorunları yaşadığı görülüyor.

Kırılma noktası
Bunun en bariz örneğini Rusya’nın 

Karadeniz Filosu'nun sancak gemisi 
Moskva kruvazörünün batırılmasın-
da gördük. Ukrayna savaşının önemli 
kırılma noktasını oluşturacak Moskva 
gemisinin kaybının kuşkusuz çok ciddi 
sonuçları olacaktır. Rusya’nın tepkisi 

savaşı daha da şiddetlendirmek ola-
caktır. Ukrayna ise bu hadise sonucu 
yüksek moral ve motivasyon tesis ede-
cektir. Savaşların psikolojik tarafı bakı-
mından ayrıca incelenmesi gereken 
bu hadise Rus kamuoyunda Batı kar-
şıtlığını körükleyecek, Putin’e olan des-
teğin artmasına vesile olacaktır. Askeri 
bakımdan ise harekât planlarının göz-
den geçirilmesine neden olacaktır.

Nitekim savaşın başında Ukray-
na’ya batı, güney ve kuzey istikâme-
tinden ve üç koldan senkronize bir 
şekilde işgali başlatan Rus ordusu, 
geçen süreçte kuzey cephesinden geri 
çekilmek ve Kiev’in kuşatmasını kal-
dırmak durumunda kaldı. Bu yazının 
yazıldığı Nisan ayının 3’üncü hafta-
sında sıklet merkezini Donbass’da 
tesis eden Rusya’nın askeri hedeflerini 
revize ettiği gözleniyor. Bu durumun 
belirlenen siyasi hedeflerin revize edil-
mesini gerektirip gerektirmeyeceğini 
ilerleyen günlerde göreceğiz. 

ABD-Hindistan Stratejik Diyalog 
Toplantısı
Ukrayna savaşına bölgesel optik-

ten yaklaşmak hatalı sonuçlara var-
mamıza neden olacaktır. Bölgesel 
mahiyetteki savaşın küresel yansıma-
ları her geçen gün daha belirgin hâle 
geliyor. Ukrayna hadisesi turnusol 
kâğıdı misali aktörlerin pozisyonları-
nı netleştirmesine neden oluyor. Bu 
noktada yakından takip edilen aktör 
şüphesiz Hindistan.

Nisan ayında ABD Dışişleri Bakanı 
Blinken ve Savunma Bakanı Austin, 
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar 
ve Savunma Bakanı Singh ile "2+2 
Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diya-
log Toplantısı" kapsamında Washing-
ton'da bir araya geldi.

Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a 
yaptırım konusunda henüz nihai 
kararı vermediklerini, ancak Rus-
ya'nın yerine Hindistan'ın ana güven-
lik ortağı olmayı arzu ettiklerini ve 
bunun için çaba gösterdiklerini belir-
ten Blinken, esasen Hindistan’a karşı 
şeker pembe bir görüntü sergiledi.

Blinken, ABD'nin hiçbir müttefiki-
nin Rusya'dan silah almaması yönün-
deki çağrılarını yineledi; "CAATSA 
Yasası kapsamında muhtemel yaptı-
rım veya muhtemel muafiyet konu-
sunda henüz karar vermedik. Ancak 
Hindistan ile Rusya arasında askeri 
satışlar da dâhil uzun bir geçmiş ve 
ilişki sistematiği var. Bizim Hindis-
tan'a ortak olamadığımız dönemlerde 
bu ilişki yıllar önce şekillendi. Şimdi 
ise Hindistan'ın güvenlik ortağı ter-
cihi olabilecek durumdayız ve bunu 
istiyoruz."

Hindistan'ın Rusya'dan aldığı ener-
jiye de değinen Blinken, her ülkenin 
kendine göre ve farklı boyutlarda enerji 
ihtiyacı olduğunu, Hindistan'ın dünya-

nın en büyük 3’üncü enerji tüketicisi 
konumunda bulunduğunu ve Rusya 
dâhil birçok ülke üzerinden bu ihti-
yacını karşıladığını vurguladı. ABD'nin 
Hindistan'a enerji ihracatının son ola-
rak yıllık 11 milyar dolara çıktığını kay-
deden Blinken, bu konuda işbirliğini 
derinleştireceklerini kaydetti.

Hindistan, Ukrayna savaşı mar-
jında Rusya-Çin ikilisinin yanında saf 
tuttu. Hindistan Ukrayna’ya insani 
yardım gönderirken Rusya’ya karşı 
yaptırımlara katılmayı reddetti. Daha-
sı Rusya ile enerji boyutunda yeni 
işbirliği hamleleri yaptı. Hindistan’ı 
karşı bloğa kaptırmak istemeyen 
ABD’nin Hindistan’a karşı aşırı sabır-
lı (dayanç) davrandığı görülüyor. Bu 
durum ABD cenahında ciddi anlam-
da sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle Hin-
distan’a Pakistan üzerinden verilen 
mesaj oldukça önemli. Pakistan’da 
kotarılan sivil darbe bölgede dengeleri 
alt üst edebilecek bir görüntü veriyor. 
Son olarak İngiltere Başbakanı John-
son’un 21 Nisan’da Hindistan’a yaptığı 
ziyarete de ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. ABD İngiltere ile eşgüdüm 
içinde, Hindistan’a tam saha pres 
yapıp baskı altına almak istiyor.

Rusya'nın Baltık çıkışı 
kapanır mı?
Ukrayna savaşının Rusya bakımın-

dan kabul edilemez kaybı kuzey böl-
gesinde yaşanabilir. Rusya büyük ve 
öngörülemez bir stratejik hata yaptı, 
tabiri caizse kendi ayağına sıktı. Mos-
kova'nın Ukrayna'yı işgali, İsveç ve 
Finlandiya’nın güvenlik stratejilerini 
değiştirmesine neden oldu. Her iki 
ülkenin NATO’ya yaklaşmaları dahası 
üye olmaları muhtemelen Rusya’ya 
kâbuslar gördürecektir. Bu durumda, 
Rusya’nın Baltık çıkışı kapanacağı gibi 
uzun zamandır yazdığımız yazılarda 
ısrarla ve sıklıkla vurguladığımız üze-
re Arktik Bölge ve Kuzey Denizi yeni 
bir mücadele alanına evrilecektir.

İsveç ve Finlandiya ikilisinin karar-
lılığını gören Rusya nisan ayında el 
yükseltti. Rusya, iki ülkenin NATO'ya 
katılması hâlinde Moskova'nın nükleer 
silah konuşlandırmak dâhil Baltık Böl-
gesi’ndeki savunmasını güçlendirmesi 
gerekeceği uyarısında bulunarak dönem 
içinde çok boyutlu mesajlar verdi.

Rusya: Finlandiya ve İsveç 
NATO'nun ön cephesi 
hâline gelir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan 

Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklama-
da, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya 
katılması hâlinde Rusya'nın askeri 
dengeyi yeniden sağlamak için Bal-
tık Denizi'ndeki kara, deniz ve hava 
kuvvetlerini güçlendireceğini kaydetti. 
Avrupa Kıtası’ndaki tek Rus toprağı 
olan ve Polonya ile Litvanya arasında 

kalan Baltık Denizi kıyısındaki Kali-
ningrad'a atıfta bulunan Medvedev, 
açıkça nükleer tehditte bulunarak 

"Baltık'ın nükleerden arındırılmış statü-
sünden daha fazla söz edilemez, denge 
yeniden sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Maria Zaharova ise "Bu ülkelerin, böy-
lesi bir adımın ikili ilişkilerimiz ve bir 
bütün olarak Avrupa güvenlik yapısı 
üzerindeki sonuçlarını anlamaları gere-
kiyor. NATO üyesi olmak onların ulusal 
güvenliğini güçlendiremez. Fiilî olarak 
Finlandiya ve İsveç NATO'nun ön cephe-
si hâline gelir" açıklamasında bulundu.

Her ne kadar Rusya, Finlandiya ve 
İsveç üzerinde baskı kurma gayret-
lerini artırsa, dahası nükleer tehdit-
te bulunsa da muhtemelen haziran 
ayında düzenlenecek NATO zirvesin-
de her iki ülke NATO’ya üyelik baş-
vurusunda bulunacak. Bu durum ise 
Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’nın 
jeopolitik hatası olarak hatırlanacak. 

Kuzey’de tansiyon düşmüyor: 
Northern Viking-2022 Tatbikatı
Geçen ay Norveç ev sahipliğin-

de Cold Respose-20221 Tatbikatı ile 
bölgeye güç projeksiyonunda bulu-
nan ve Rusya’ya kuvvetli bir mesaj 
veren ABD ve NATO müttefikleri, 
hemen akabinde İzlanda ev sahipli-
ğinde düzenlenen çok uluslu Nort-
hern Viking-2022 Tatbikatı’na katılım 
sağladı. 2-14 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen Tatbikat GIUK boşluğu 
(İngiltere, İzlanda ve Grönland arasın-
da kalan deniz alanı2) olarak adlan-
dırılan Kuzey Atlantik’te icra edildi. 
ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere 
tarafından katılım sağlanan Tatbikat 
ile Kuzey Atlantik’te bölgesel deniz 
kontrolünün tesis edilmesi denendi.

Norveç Tromsø'ya dikkat çeken 
liman ziyareti
ABD ve NATO müttefiklerinin 

kuzey bölgesindeki dikkat çeken son 
hamleleri Norveç’e yönelik oldu. 18 
Nisan’da WASP sınıfı amfibi çıkarma 
gemisi USS Kearsarge beraberinde USS 
Gunston Hall ve USS Gravely muh-
ripleriyle Norveç’in en kuzeyinde yer 
alan Tromsø'nün Grøtsund Limanı’nı 
ziyaret etti. Tromsø’nün Norveç’in en 
kuzeyinde yer aldığını ve Rusya sınırı 
yakınında bulunduğunu hatırlatalım.

Diğer taraftan USS Kearsarge, 
Tromsø'yu ziyaret eden en büyük 
savaş gemisi olarak kayıtlara geçti. 
ABD’nin Norveç’in kuzeyine olan ilgi-
si yeni değil. 2021 Mayıs ayında da 
ilk defa bir ABD nükleer denizaltısı 
Grøtsund'a liman ziyareti yapmıştı. 
İlerleyen günlerde Rusya’nın kuzey-
den çevrelenmesi bağlamında Nor-
veç kuzeyinde benzer tatbikatları ve 
liman ziyaretlerini daha sık göreceği-
mizi öngörüyoruz.

Rusya’nın cevabı: 
Füze denemeleri
Rusya kuzeyinde meydana gelen 

bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Rusya 
26-27 Nisan tarihlerinde Barents Deni-
zi'nde, Norveç’in 100 deniz mili kuze-
yinde fiilî füze atışları gerçekleştireceği-
ni ilan ederek bölgeye yönelik NOTAM 
ve NOTMAR ilanında bulundu. 

Hint-Pasifik bölgesinin kilit 
noktası: Guam
ABD, Ukrayna savaşı üzerinden 

Rusya’yı yıpratırken Çin’e yönelik 
seri hamleler yapmaya devam ediyor. 
Hint-Pasifik bölgesinde askeri ve siya-
si olarak gücünü artıran Çin’e karşı 
ABD’nin sıklet merkezini oluşturmak 
istediği Guam stratejik önemini artır-
maya devam ediyor. ABD'nin Güney 
Çin Denizi'ne en yakın bölgesi olan 
Guam, ABD tarafından ileri üs olarak 
kullanılıyor. Dahası Guam, bölgenin 
savunması için stratejik bir merkez 
olarak öne çıkıyor. Guam’ın son aylar-
da balistik füze denemelerini ivme-
lendiren Kuzey Kore'ye en yakın ABD 
toprağı olduğunu da hatırlatalım.

ABD’nin evrilen savunma ve güven-
lik konseptinde deniz ve hava kuvvet-
leri unsurlarına ev sahipliği yapan kri-
tik üslerin korunması için modern füze 
savunma sistemleri yerleştirilmesi 
önem arz ediyor. Bu nedenle ABD’nin 
savunma bütçesinde Guam’a füze 
savunma sistemi kurulmasına yönelik 
1 milyar dolar, liman tesislerinin tak-
viye edilmesi ve Camp Blaz Üssü’nün 
modernize edilmesi için 308 milyon 
dolar ödenek ayrıldığını hatırlatalım. 
ABD’nin Çin’e karşı Guam Adası’na 
yapacağı toplam 1,5 milyar dolarlık 
yatırım ve bölgeye konuşlandırılacak 
nükleer denizaltılar ve suüstü unsurla-
rı ile bölgedeki gücünü konsolide etme-
yi hedeflediği aşikâr. Şüphesiz Çin bu 
hamleyi karşılıksız bırakmayacak ve 
mukabele edecektir. İzleyip göreceğiz.

NATO Madrid Zirvesi
Ukrayna savaşı bölgesel bir hadise 

olarak görülse de küresel yansımalarını 
ilerleyen günlerde yakından gözleye-
ceğiz. Ukrayna krizi sonrası NATO’ya 
merkezi bir rol verileceği, esasen hazi-
ran ayında düzenlenecek NATO’nun 
Madrid Zirvesi’nin küresel konjonktür-
de bir dönüm noktasını oluşturacağını 
öngörüyoruz. Zirve’de NATO muhteme-
len yeni normale göre kendisini yeni-
den konumlandıracak. Finlandiya ve 
İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu yap-
malarını yüksek olasılık olarak gördüğü-
müz NATO Zirvesi’nde Karadeniz’e ve 
Gürcistan’a yönelik sürpriz gelişmeler 
olabileceğinin de altını çizelim.

1Marine Deal News Nisan 2020 sayısı “Ukray-
na: Jeopolitik Bir Ganimet mi?”

2GIUK Gap: Greenland, Iceland, and the Uni-
ted Kingdom.

Stratejik Milat: 
Ukrayna savaşı ve yansımaları
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Ukrayna savaşı ikinci 
ayını bitirmek üzere. 
Savaşın yıkıcı etki-
leri artarak devam 
ediyor. Rusya’nın 
geri adım atmadığı 
Ukrayna krizinde 
süre ilerledikçe kriz 
bölgesel mahiyet-
ten çıkıp küresel bir 
yapıya evriliyor
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MDN: Göcek Koyla-
rı’nda su kalitesinin 
bozulduğu ve biyo-

çeşitliliğin azaldığı belirtiliyor, 
bu durumun başlıca sebepleri 
nelerdir? Önceki sayılarımızda 
günübirlik teknelerin de mangal 
kömürlerini, kirli sularını koylara 
döktükleri, atık su alımlarının 
yetersizliği gibi sebepler de dile 
getirilmişti. Sizce kirlilikle ilgili 
kimler, ne derece suçlu?

Faruk Okuyucu: Bir tek sektörü 
her şeyden sorumlu tutmak ben-
ce pek de adaletli değil. Evet gezi 
tekneleri içinde atıklarını koylara 
boşaltanlar var ama özel tekneler-
de de yapanlar var, kara baskısı da 
çok yoğun. Yani ‘suçlu ayağa kalk’ 
dendiğinde bu hepimizi kapsar. 

Ören’de yazları yaklaşık 10 bini 
geçen bir nüfus oluyor. Hatırla-
dığım kadarıyla Ören’in arıtma 
sistemi 1-2 sene önce daha yeni 
kuruldu. Burada bir biyolojik arıt-
ma yoktu. Bunun yanında Göcek’i 
kapsayan koylarda bir yığın res-
taurant benzeri yapı oluşturuldu. 
Onların hiçbirinin izni zaten yok, 
arıtma sistemleri de yok, atıkları 
toplama sistemleri de yok. Genel-
likle yapılması gereken foseptik 
çukuru açılmasıdır. Onun da sız-
dırmaz betondan yapılması gere-
kir. Yasa gereği zorunlu olmasına 
rağmen büyük çocukluğunda top-
rağa kazılmış ve sızdıran yapılar 
bulunuyor. Bunlar nereden gelirse 
gelsin denize gidiyor. 

Türkiye’de yatçılığın yapıldığı 
3-4 tane çok büyük körfezimiz var. 
Bunların içinde de Gökova, Hisarö-
nü-Marmaris ve Fethiye Körfezleri 
ön planda. Bunların büyüklükleri-
ni dikkate almakta fayda var. 

Gökova Körfezi 850 mil2, Hisa-
rönü Körfezi yaklaşık 350-400 mil2 
civarı, Fethiye Körfezi’nin tümü 
130 mil2 civarı. Bunların yanında 
Göcek’teki koyların tamamı 20 mil2. 
Gökova’da binlerce tekne gezinir 
ama küçücük Göcek’te yaz-kış 
ortalama bin tekne bulunuyor. Bir 
havuza tekneleri koymuş gibisiniz. 
Göcek’te su sirkülasyonu da zayıf. 
Bir de talep yüzünden kimse koy-
lardaki yerini değiştirmek istemiyor. 
Atık anlamında güzel bir sistem 
bulunmasına rağmen ihtiyaçlara 
yetişilemiyor. Mümkün değil. Gün-
lük gezi tekneleri tabii ki bir baskı 

oluşturuyor ama karadan da bir 
baskı olunca iş çözülmez bir hâle 
geldi. Göcek koylarında senelerdir 
denize girenler kaşıntıdan şikâyet 
ediyorlar ki bu da artık biyolojik 
kirlenmenin başladığını gösterir. 

Ama bu problem sadece 
Göcek’te değil. Türkiye’nin çok 
büyük bir yönetme probleminin 
küçük bir parçası bu Göcek. Ben 
size büyük ve ana problemi söyle-
yeyim. Türkiye’nin kıyıları dantel 
gibi çok değerli deniz kara par-
çalarıdır. Biz bunlara kıyı alanları 
diyoruz. Bunların içinde biz çok 
özel şartları olanları korumaya 
almışız, onlar da bildiğiniz yerler. 
80’lerde kurulan Özel Çevre Koru-
ma Kurumu günümüzde değişi-
me uğrayarak Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü adını 
aldı. Bütün doğal koruma alanları 
bu genel müdürlüğün hüküm ve 
tasarrufundadır. Problem şu, bu 
konuda ben yıllardır gerek İdare 
ile gerek yerel bürokratlar ile gerek 
genel merkezler ile çalıştım. Konu-
yu siyasetten temizlediğinizde, 
gerçek anlamda düşündüğünüzde 
onlar da haklılar. Yüzlerce koruma 
altında yer var ve Ankara’da ya 
da yerel bürokratların ellerindeki 
imkânlarla bu koyları, deniz alan-
larını, kara alanlarını koruyabilme 

imkânları yok. Problem burada 
başlıyor, ‘o zaman ne yapacağız?’ 
Hakiki problem ‘bu koruma alan-
larını nasıl yöneteceğiz?’. Eskiden 
3-5 çay ocağı koyardınız, 2 adam 
koyardınız; kırk yılda bir 3-5 ara-
ba gelirdi karadan, denizdense 1-2 
tekne, buraları yönetmek kolay-
dı. Ama son dönemlerde turizm 
baskısı, özellikle pandemi, yatçılı-
ğımızın son 20-30 yılda gelişmesi 
gibi sebepler buralarda karadan ve 
denizden kullanım baskısı yarattı. 
Eskiden bu koyların birçoğunda yol 
yoktu. Orman yangınları nedeniyle 
buralara yol da açıldı. Dolayısıyla 
karadan ve denizden buralarda bir 
kullanım baskısı oluştu. 

Peki, dünya ne yapıyor? Dünya 
şunu yapıyor; kıyı alanların mas-
ter planları yapılıyor, ülke çapında 
fiziki planlar, bu planlar uyarınca 
buralar nasıl korunuyorsa koruma 
bölgelerdeki kurallar neyse bura-
larda da pratik yönetmek anlamıy-
la kıyı yönetim planları yapılıyor. 
Soru şu: Kim yönetecek? Göcek’te 
başımıza gelen de bu. Devlet yıl-
lardır bize soruyor ‘‘Buraları kim 
yönetecek? Alın siz yönetin’’ İME-
AK DTO’ya söylüyorlar, TURME-
PA’ya söylüyorlar. Bu ikisi de mes-
lek örgütü buraları yönetebilecek 
becerisi var ama işi değil. Geriye 

ne kalıyor, yönetmelikleri gereği 
ihâleyle özel sektöre verip kurtul-
mak kalıyor. İyi niyetle yapılan bir 
şeyden söz ediyorum ama mantığı 
gereği özel sektöre ihâleyle verirse-
niz fiyatlar olanın kaç katı yükselir. 
Türkiye’de ihâle psikolojisini bili-
yorsunuz. 

Proje özelinde ihâleyi nasıl 
yorumluyorsunuz?

Birincisi, ihâleyle buraları 
değerlendirmiş, paraya çevirmiş 
oluyorsunuz ki yanlış, ikincisi de 
özel sektör buralara verdiği para-
ları kârıyla çıkarmak istediğinden 
uygulama fiyatları artıyor, bakımı 
korunması istenildiği gibi olmuyor. 

Devletin de bürokratların da 
başka seçeneği yok, ya vakıflara/
derneklere kirasız, ya da ihâlesiz 
düşük parayla tahsis edecekler 
ya da özel sektöre ihâle edecek-
ler. Bugünkü hukuki durum bu. 
Bugün için bunu kabul edelim, sis-
tem değişmediği sürece durum bu.

Belediyeler devreye girse?
Normalde büyükşehir beledi-

ye yasaları sahillerin belediyeler 
tarafından yönetilmesini hüküm 
altına alır ama koruma alanla-
rı hariç, tabiat varlıkları alanları 
direkt Ankara’ya bağlıdır. Genelde 

burada siyasi bir durum da olu-
yor. İktidarla aynı partiden olan 
belediyelere devlet buraları tah-
sis ediyor. Ben buna da taraftar 
değilim çünkü belediyeler de her 
şeye rağmen belli kurallarla bura-
ları işletirken nihayetinde kafeci, 
restaurant işletmecisi değil. Bu 
nedenle elindeki enstrüman yine 
ihâle oluyor, bu defa da belediye-
lerin yandaşları ihâleciler devreye 
giriyor. Problem belediye çapına 
indirgenmiş oluyor, oysa buralar 
özel bir yönetim biçimidir. Çözüm 
şu; bundan sonra söyleyeceğim 
şeyler benim kendi fikirlerim değil 
bu konuda uzmanlarla görüşerek 
topladığım bilgilerle sentezleyip 
Türkiye şartlarına uyarladığım 
bir çözüm yolu. Dünyada bu gibi 
yerlerin örneği var, kâr amacı güt-
meyen çok ortaklı şirketler tara-
fından yönetilir. Kıyı yönetiminin 
bütün dünyada artık okulları var, 
üniversiteleri var, Türkiye’de de 
bu konuda çalışmış doktora yap-
mış doçent olmuş, profesör olmuş 
arkadaşlar var. Bu kişilerin bütün 
görevi bu. Onların da yönlendir-
mesiyle çıkan model şu: Mahalli 
olarak yani her koyun ya da sahilin 
bulunduğu bölgede Tabiat Varlık-
larını Koruma Genel Müdürlüğü ile 
buradaki büyükşehir dâhil, şehir 
belediyeleri dâhil ve paydaşlar 
ile buraları kullanan odalar, der-
nekler, kooperatifler, kooperatifler 
birlikleri, çevre örgütleri gibi her-
kesin pay alacağı ve kısmen belli 
kurallara göre söz sahibi olacağı 
geniş ortaklı bir yönetim şirketi 
oluşturulmalı. Türkiye çapında bir 
tane kurulup bölgelere göre şubesi 
de açılabilir; her bölgede ayrı ayrı 
yerel de kurulabilir. Burada işin 
sahibi ve buraların sahibi devlet 
oluyor, kontrolü elden bırakmıyor, 
bu şirket kendi kadrolarıyla, kendi 
imkânlarıyla bir yarı kamu şirketi 
gibi buraları akılcı bir şekilde bilim 
ve pratik değerlere dikkat ederek 
yönetiyor. Kâr payı dağıtmıyor ve 
bu baştan kabul ediliyor, çok az 
bir şey kâr ediyor ve bu kârını da 
buraların bakımı, sürdürülebilme-
si, altyapı ve işletme maliyetleri 
gibi konulara harcıyor, koruyarak 
gelecek nesillere bozulmadan kal-
masını sağlayabiliyor. Çünkü bura-
lara denizden ve karadan gelen 
insan sayısı o kadar çok ki her-

'Denize kıyısı olup da kıyı master 
planı yapmamış tek ülke biziz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün, ‘‘Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma 
Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi’’ni hazırlaması üzerine, tekne ve yatların koylarda gelişigüzel demir 
ve çapa atmasının önüne geçmek amacıyla ihâle yapıldı. Bir hafta arayla yapılan iki ihâleyi de özel şirketler aldı. İhalelerin özel şirketle-
re verilmesi üzerine kamuoyunda tartışmalar meydana geldi. Gündem, Göcek ve çevresindeki koylardaki kirlilik ve kaçak yapılaşmayla 
hareketlenmişken uzun zamandır teknesiyle denizde yaşayan İMEAK DTO Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve kendi tabiriyle Deniz Turizmi 
Temsilcisi M. Faruk Okuyucu ile koylarda yaşanan kirlilik, nedenleri, deniz kültürü ve çevre bilinci üzerine bir sohbet gerçekleştirdik
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Faruk Okuyucu
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“On Everything  
That’s On Sea”

hangi bir dernek/vakıf ya da küçük 
bir belediye bunun altından kal-
kamaz. Alanın ilkelere göre yürü-
tülmesi lâzım. Bu şirket buralara 
para ödemeyeceği için kullanım 
fiyatlarını da makul işletme gider-
lerini karşılayıp az kâr edebilecek 
şekilde tutabilir. Böylece halk da 
yüksek fiyatlar nedeniyle, deniz-
den ve plajdan ya da koylardan 
uzak tutulmamış olur. Aksi tak-
dirde fiyatlar çok yükselir, bunun 
sonucunda da belli bir varlıklı grup 
buraları denizden ve karadan kul-
lanır, bu da halkın denizden uzak-
laştırılması anlamına gelir. 

Olayın genel çerçevesi, genel 
ilkeleri, sınırı bu. Göcek bunun 
içinde aktif bir uygulama olduğu 
için, bu büyük problemin küçük 
bir kanıtı ve ispatı. Düşünün ihâ-
lede 4 koya 12 milyon lira ödeniyor. 
Bu sadece devlete ödenecek ihâle 
bedeli. Bir de şartnamedeki şartları 
yerine getirmek için yatırım mali-
yeti var. En az 5 ila 10 milyon arası 
da o tutar, bir de işletme maliyeti 
var ki bunu 100-150 tane tekneden 
çıkarması gerekiyor. Böyle bir şey 
ticari değil, mantıklı da değil. O 
zaman şirket neden alıyor burayı 
çünkü başka bir niyet var. Ora-
da çok değerli kara parçaları var; 
zaman içinde oralara bir tuvalet 
yapacak, bir idare binası dikecek 
ve oralar marina gibi çalıştırılacak. 
İşletme süreleri de 10 yıl olacak. 
Hatta şöyle bir madde var, bazı 
arkadaşların dikkatinden kaçma-
mış. Gelecekte eğer karada imar 
planlarında değişiklik olursa inşa-
at yapma izni de var. Bu bir nev-i 
'siz alın biz gelecekte oralara imar 
vereceğiz' demektir. Zaten Göcekli 
arkadaşlar biliyorlar, duyuyorlar 
oralarda arazi toplayanlar da var. 
İhâlenin sonucu bütün Göcek koy-
ları bu şekilde sürdürülürse, Göcek 
koca bir mega marinaya dönecek. 
Denize girilir mi, nasıl girilir, deniz 
temiz kalır mı onu hep beraber 
göreceğiz. Denizin temiz kalması 

için denizi kirletecekler, yaz kış tek-
neler bağlı olacak, karada da zaten 
bir yığın kaçak göçek sistemler var 
bir de onlar yasal hâle gelirse o 
küçücük alanda ne karayı ne deni-
zi korumanız söz konusu olur. 

Şimdiden kaçak yapılar var 
ki geçtiğimiz günlerde Dalaman 
tarafında yıkılmaya başlandı. Bu 
kaçak yapıların yıkımı sırasında 
da çevreye ve özellikle de deni-
ze zarar veriliyor. Bunun önüne 
nasıl geçebiliriz?

Zaten yıkıp bırakıyorlar. Önemli 
olan bunu yaptırmamak. Düşünün 
ki bu ülkede imar barışı yapıldı. O 
bir imar affıydı, imar barışı falan 
değildi, imar mevzuatını ortadan 
kaldırmaktı. Bir süre için siz imar 
mevzuatını ortadan kaldırırsanız 
herkes her yere her istediğini yapar, 
yıkıntısı da kirletir. Yani yıktığınız 
yer eski hâline gelemez çok zor/
mümkün değil ve o yıkma işlem-
leri sırasında fotoğraflardan da 
gördük zaten koy bildiğiniz çamur 
rengine büründü çünkü denizden 
de vinç getirmişler. Bu göstermelik 
midir gerçek midir onu bilmiyoruz.

Peki, bunun denetlemeleri 
nasıl yapılabilir? Teknoloji çok 
gelişti artık her yeri dron’larla 
takip edebiliyorlar. 

Geçmişte mapa, şamandıra 
yapıldı biliyorsunuz. O sırada ben 
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu’ndaydım. TURMEPA ve Deniz 

Ticaret Odası öncü oldu, para top-
landı ve yapıldı. Hep aynı şeyi söy-
ledim, yapmak sorun değil. Türki-
ye’nin büyük sorunudur bu; Tür-
kiye çok yardım sever insanlardan 
oluşuyor para toplarsınız, yapar-
sınız. Binalar yapılıyor, sistemler 
yapılıyor ama sorun yapmak değil, 
sorun yapıldıktan sonra işletmek. 
Çünkü bunların bir işletme mali-
yeti var, o koyların da öyle. Eğer 
bir sahip çıkan işletmeci olursa 
denetimi de yerli halk yapar, devlet 
yapar, o şirket yapar… Denetimin 
teknikleri çok kolay. Önemli olan 
bir yere bir sahip bulmak, işletici 
bulmak. Benim kafayı yorduğum, 
en çok üzerinde durduğum nok-
ta budur. Bir iyi niyetli buraları 
koruyacak. Bu modelde işletici 
özel sektör olamaz, kimse kusura 
bakmasın. Ne belediye ne de özel 
sektör olamaz. 

Türkiye’de şirket denilince hep 
kapitalizm akla geldiği için, insan-
lar şirket lafından korkmasınlar. O 
anlamda bir şirket değil. Şirket eko-
nominin bir enstrümanıdır. Şirket-
le buraları aktif olarak yönetmek 
kolay, önemli olan şirketi kimin 
kurduğu, ortakları ve yönetimi. 

Bunlar yapılabilir kolay işler 
ama önemli olan oraya bu niyeti 
devam ettirecek bir işletici bul-
mak. Ben de diyorum ki bu şekilde 
kurulacak bir şirketin ortakları çok 
olsun, çok paydaşlı olsun, çok pay-
daşlı olunca herkes aynı zamanda 
hem denetmen olur gelip geçerken 

izler hem de eleştirel olur ve pozitif 
eleştiriler yapabilir. 

Şunu da söyleyeyim, bunu 
defalarca kürsüden dile getirmiş-
tim, kıyı alanları biliyorsunuz çok 
az bir deniz kenarı ve denizin kıyı-
sıdır. Burayı mantığı gereği kul-
landığımızda elliden fazla konu 
var. Bunların içinde sadece 9-10 
tanesi ticari yani limanlar, iskeleler, 
marinalar gibi, geri kalanlar ticaret 
dışı kullanım plajlar, askeri alanlar, 
boru tesisleri vs. gibi. Ticarete konu 
olmayan ama kıyıdan başka yerde 
yapılamayacak faaliyetler eğitim 
faaliyetleri, belediyelerin plajları vs. 
gibi. Bu kadar yoğun konu çok özel 
yönetilmeli, bu nedenle de önce 
kıyı alanları master planı, ardın-
dan da kıyı yönetim planları yapıl-
malı. Denize kıyısı olup da bunu 
yapmamış tek ülke Türkiye’dir. Biz-
de yok, onun için de tutanın elinde 
kalıyor. 20-30 yıldır Bodrum mer-
kezli DTO şubelerimizde sürekli 
bunun propagandasını yapıyoruz, 
kürsüden söylüyoruz, özel görüş-
melerimizde Ankara’ya anlatıyo-
ruz. Çeşitli nedenleri var; teknik 
nedenleri var, menfaat ilişkileri 
var, siyasi nedenler var, merkezle 
mahalli idareler arasındaki sorun-
lar var, buraların büyük bir kısmı-
nın yapılaşma hevesi var, büyük 
bir kısmı yapılaşmaya açılmış yer-
ler var. Sadece Marmaris, Fethiye 
diye bakmayın mesela İzmit de 
bir sahil kenti ama İzmit’in kıyı 
alanlarının yüzde 99’u kullanıma 
açılmış durumda. Artık orada plan 
yapmak sadece fiziki yapıyı kâğı-
da/kâğıdı fiziki yapıya uydurmak 
demektir. Ama buralar bakir yer-
ler, hiç olmazsa buralarda plan 
yapılsa diye çok önerdik ama ne 
yazık ki fazla dinletemedik ya da 
yeteri kadar anlatamadık.  Aslında 
bir bakanlığımız bile yok. Maalesef 
ismen içinde denizcilik geçen bir 
bakanlığımız vardı o da yok. Benim 
bütün derdim bu işleri çözmek 
için bir deniz bakanlığı kurulma-

sı. Bunu daha önce kürsüden de 
söyledim, denizcilik demiyorum 
ufak bir nüans gibi görünüyor 
ama değil, çok önemli bir fark var 
denizcilik derseniz denizi sadece 
kullanmayla ilgili bir bakanlık olur, 
deniz bakanlığı derseniz özneniz 
deniz olur ve bu deniz için her şeyi 
yaparsınız. Avusturalya’da bir nehi-
re nüfus kâğıdı çıkardılar, aborjin-
lerin kutsal bağları var, koruma 
amaçlı ‘bunlar kişidir’ diye kişilik 
verdiler doğaya. Dünyada bunlar 
olurken bizim de deniz bakanlığı 
kurmamız çok mantıklı olur ve tek 
elden bunların hepsi idare edilebi-
lir.  Ancak şu şartla: Bakanlık siyasi 
birinin yönetiminde olmayacak. 
Geniş tabanlı duayenlerden olu-
şacak ve her konunun temsil edil-
diği bir deniz konseyi ya da deniz 
danışma kurulu yani geniş tabanlı 
bir fikir paylaşımıyla oluşacak bir 
kurul bu ülkeyi ancak toparlayabi-
lir. Ben başka çözüm göremiyorum. 

Bu proje özelinde dediniz ki 
‘‘ihâle bedelleri çok yüksek ve 
bunların yatırım ve işletme mali-
yetleri de var’’. Bu nedenle ileriki 
dönemde denizin o bölgede kir-
lenme ihtimâli çok yüksek. Peki, 
kısa vadede düşündüğümüzde 
bu bedeller çok yüksek olmazsa, 
mapa ve şamandıra kurulursa 
bölgenin korunması sağlanabilir 
mi?

Tabii ama tamamıyla değil kıs-
men sağlanabilir. O proje bizim 
projemiz, İMEAK DTO, TURME-
PA ve çevre kuruluşlarının ortak 
geliştirdiği, yıllar önce önerdiği-
miz proje. Yalnız Göcek’e değil biz 
bütün bu hassas koylarımıza bunu 
önerdik. Mesela ağaçlara da tek-
ne bağlanıyor, birçok yerde o da 
olmasın, olmasın ama hiç bağla-
ma git buradan da olmaz, alter-
natif getirmek kaydıyla bu projeyi 
gönülden destekliyoruz.  Tabii ki 
ikide bir demir atılıp denizin dibi 
taranmasın, ağaçlar yıpranmasın, 
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çağdaş bir şekilde uygun bir yer-
lere bağlansın. Bunu herkes des-
tekliyor. Proje güzel ama projenin 
işletim tarafı yanlış. Orada günlük 
tekneler var onları kaldıramazsı-
nız, onlar oranın 40-50 yıldır emek 
veren insanları, hepsi de Oda üyesi. 
Onları konuşa konuşa bu konuda 
büyük ölçüde eğitmiş durumdayız. 
Sağ olsun Fethiye Şubemiz orada 
çok çaba harcadı, TURMEPA orada 
çok çaba harcadı, orada belirli bir 
bilinç oluştu ve şu anda Fethiye’de 
parti gözetmeksizin siyaset üstü 
nefis bir platform oluştu. Biliyor 
musunuz ilk defa partinin dışına 
çıkıldı bu platformda. Dalaman’ın 
AKP’li belediye başkanı da o işe 
karşı, kooperatifler birliği de karşı 
ve hepsi birlikte İdare Mahkeme-
si’ne ortak dava açmış durumda. 
Bu güzel bir gelişme.

Bölgedeki atık alımlarından 
bahsedersek, sizce yeterli mi? 

Kirlenmenin önemli bir kayna-
ğı atık gibi gözüküyor ama tam 
değil. Orada polisiye tedbirlerle 
hiçbir tekneye atığını zorla verdi-
remezsin. Birincisi toplama yeterli 
değil. Bu sistemde Göcek’teki mik-
tara ulaşmak zor iş. Kâğıt üstünde 
ne kadar oluyor gibi görünüyorsa 
da fiili durumda olamıyor, tümü 
toplanamıyor. Burada TURME-
PA’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın çok büyük katkıları 
var, hepsini biliyorum. Hepsine per-
de arkasında geçmiş yıllarda ben de 
katkıda bulundum, çalıştım ama 
bu sistem oradaki atıklara yetmiyor. 
Burada eğitim çalışması yapılmalı 
ve insanlar ikna edilmeli, tekneci-
lere anlatılmalı. Bu konu çok geniş 

bir konu yalnız Göcek’te değil başka 
yerde de öyle.  Kâğıt üstünde ‘atık 
vermeyeceksiniz’ demekle olmuyor 
bu iş.  Göcek’te yaz aylarında atıkla-
rın yüzde 50-60’ı ancak alınabiliyor 
diyorlar çünkü koca motor yatın 
bir koca guletin 3-5 ton atığı var, 
her birinden o atığı almak nereden 
baksan yarım saat sürer ki en hızlı 
pompayla hangi birine yetişecekler.  
Küçüğüyle büyüğüyle binin üstün-
de tekne var. 

Bunun yanı sıra bütün koyları-
mızda yeni bir tekneci grubu oluş-
tu. Genç-orta yaş denize meraklı 
halk, markalı tekne alıyorlar, görü-
yorsunuz sayımız çok arttı. Güzel 
güzel tekneler alınıyor ve bunlar 
genelde yurtdışı kaynaklı.  Oralar-
da kendi koyları bizimki gibi olma-
dığı için, böyle koylara sahip olma-
dıkları için denizciliği yorumlama-
ları da farklı olduğu için onların 
teknelerinde mutfak suları doğru-
dan doğruya denize akıyor. Bakın 
burası çok önemli. Bu ne demek? 
Siz bir otomobil aldıktan sonra 
motor kaputunu açıp ‘bu hortum 
nereye gidiyor, bu boru nereye gidi-
yor’ diye bir şey sorar mısınız, hayır, 
fabrika yapmış, alır kullanırsınız. 

Aynı şeyi bu arkadaşlar tekne için 
de yapıyorlar, alıyorlar, kullanı-
yorlar. Teknenin mutfağı var değil 
mi mutfakta yıkadığınız bulaşığın 
suyu nereye giderse gitsin merak 
etmiyorsunuz. Oysa ithâl tekneler-
de mutfaklar için pis su tankı yok, 
gri tank diyoruz ona. Mutfak suları 
doğrudan doğruya denize gidiyor, 
bu arkadaşlar hiç farkında değiller 
ve mutfaklarında deterjan da kul-
lanıyorlar, yağlı şeyler de yıkıyorlar. 
Bunların hepsi mutfaktan doğru-
dan bulunduğu koya gidiyor, mari-
nadaysa marinaya gidiyor maa-
lesef. Bu arkadaşları uyardığımız 
takdirde, yani güzel güzel anlatıp 
da bilinçlendirdiğimiz takdirde çok 
üzülüyorlar ve hemen çare bulu-
yorlar. Ama bunu sistematik bir 
eğitim programı olarak ne Bakan-
lık ne de kuruluşlarımız yapamadı 
şimdiye kadar. Ben marinacılara 
çok söyledim onların derneğinde, 
‘el ilanları bastıralım, küçük küçük 
bilgilendirme duyuruları yapalım, 
söyleyelim bu arkadaşlara koylar-
da ve marinalarda kullanmasınlar, 
bakın yağ ve deterjan deniz için 
zararlı’ diyelim dedim. 

Zaten dünyanın baş belası deter-
jan. Uzun polimer zincirleri, kimya-
sal yapısı bir halı gibi, bir naylon 
gibi denizin katman katman içerisini 
kaplıyor ve güneş ışınlarını geri yansı-
tıyor, güneş ışınlarının denizin dibine 
inip aşağıdaki çayırların oksijen üre-
timi yapmasına engel oluyor.   Dün-
yanın oksijeninin 5/3’ünü okyanuslar 
sağlıyor, sanıldığı gibi ormanlar değil.  
Şu anda dünyanın en büyük sorunu 
bu, okyanuslar kaplanmış durumda. 
Deterjan, petrol kirliliği, plastik atık-
lar en büyük sorunumuz.  Göcek’te 
koylarımız için de en büyük sorun 

deterjan, insan dışkısı bir iki saat 
içinde yok olur çok mühim değil ama 
deterjan daha zararlı.

Peki, güneş yağları?
Deterjana ek olarak güneş yağları 

da var, güneş yağları da aynı derece-
de deterjan kadar denize zararlı. Bir 
zamanlar Göcek için bir deri uzmanı 
arkadaşımızla konuşmuştum ve bir 
hesap yapmıştı. Göcek’te bir günde 
herkes 2 kere denize girse denize 
giden güneş yağı kilolarca oluyor. 
Onun da tabii ki deterjan gibi müt-
hiş bir zararı var, önünde sonunda o 
da bir yağ ve yok olmuyor. Denizdeki 
hiçbir yağ yok olmaz hele deter-
jan gibi böyle polimer zincirleri hiç. 
Şunu da söyleyeyim çünkü bu çok 
önemli, deniz dostu deterjan yok. 
Ne IMO ne Dünya Sağlık Örgütü ne 
de benzer bir kuruluştan böyle bir 
lisans almış bir deterjan ben duy-
madım. Deniz dostu diye satılan-
lar sadece büyük polimer zincirleri 
yerine daha küçük küçük parçalar 
şeklinde tabakalaşma yapıyor. Zara-
rı bir parça azaltıyorsunuz ama yok 
etmiyorsunuz.   

Bu tekneleri Türkiye’ye geti-
rirken, ithâl ederken, bir standart 
konulamaz mı bununla ilgili?

Konulabilir ama koymuyorlar 
ya da kimse üstüne alınmıyor. Ben 
ondan vazgeçtim standartta olma-
sın, bugün insanlar teknenin üzerine 
bir yığın aparatlar monte ediyorlar, 
o zaman söylensin bu arkadaşlara 
da bilsinler. Türkiye’de denizcilerin 
büyük bir çoğunluğu özellikle yeni 
dönemdekiler, mutfak suları deni-
ze gider diye biliyor. DTO, TURMEPA 
başta olmak üzere marinacılarımı-
zın Deniz Turizmi Birliği Derneği, bu 

hassas koyların belediyeleri işbirliği 
içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı’nın da katılımıyla sıkı 
bir eğitim çalışması, bilgilendirme 
yapmak lâzım. Yasak koymak kolay 
ama tespit edilip, ceza kesilmesi her 
zaman kolay ve mümkün değil. 

1 Milyon Amatör Denizci Pro-
jesi ile ehliyet almak da kolaylaş-
tı. Çok kolay ve hızlı bir şekilde 
ehliyet alma hususunda ne söy-
lersiniz?

Sahada bir görseniz Allah’tan 
kara yolunda değiliz.

Bu proje ne amaçla öyle yapıl-
dı bilmiyorum ama yoldan geçeni 
‘gel ehliyet al’ diye çağırıyorlardı. 
Yanlış bir yöntemdi, uygun bir 
eğitim vermeden insanlara hadi 
denize demek doğru değil, sahada 
onun çok kötü sonuçları olabiliyor. 
İnsanlar epey çile çekiyor bilme-
den denize indikleri için. Tekneleri 
ehliyetler değil insanlar kullanır. 
Eğitimli insan gerek, eğitime biraz 
daha önem vermek lâzım. Deniz 
kültürü, deniz eğitimi, hava şart-
ları, denizi bilmek sadece yelken 
bilmek de değil mesela yelken 
kursunda genel deniz eğitimi pek 
almıyorsunuz yelken eğitimi alı-
yorsunuz, yelkeni bilmek denizcili-
ğin tabii ki önemli bir bölümü ama 
onun dışında bir deniz kültürü var 
o da ayrı bir konu.

Okullarda özellikle ilkokul-
da deniz kültürüyle ilgili eğitim 
verilmeli mi? 

Vaktiyle bir milli eğitim bakanına, 
DTO Yönetim Kurulu olarak bir ziya-
retimiz oldu. Bakana teklif etmiştik, 
bize ‘‘şunu da koyun, bunu da koyun 
diye 40-50 tane konu var hangi birini 
koyalım, esas dersleri çıkarmamız 
lâzım’’ diye cevap vermişti. Şim-
di tabii ki bir yerlerden başlamak-
ta yarar var ama bıkmadan öner-
mek lâzım.  Esas nokta nedir biliyor 
musunuz, okul eğitiminden önce 
bir çocuğun beyni 6-7 yaşına kadar 
yeni şeyleri ne kadar alırsa o kadar 
ufku geniş oluyor. Hatırlar mısınız, 
eskiden sahillerimiz vardı çocuklar 
anne babayla sahile gidince anne 
baba bir köşede oturup güneşlenir-
ken çocuklar denize inerdi, ayakla-
rını suya sokardı ve denizle tanışırdı. 
Şimdi sahillerimizi rıhtımlaştırarak 
bu imkânı kaldırdık. Bugün, çocuk 
sahile gittiğinde anne baba denize 
gir diyeceğine ‘aman düşersin evla-
dım’ diye sudan çekiyor çocuğu.  Bu 
çok büyük bir değişim, bunu tersine 
çevirmek lâzım. Özellikle Türkiye’de 
deniz kenarındaki yerleşim yerlerin-
de yaşayan çocukların bu rıhtımsız 
yerlerde denizle buluşması sağlan-
malı. Çocuk yaşta bebekken denizle 
tanışınca bir denizci ülke denizci mil-
let olunuyor, ondan sonra yapılanla-
rın hepsi maalesef çok çok zor oluyor.

Şunu da belirteyim ben şu anda 
DTO üyesi değilim yani görüşlerim 
beni bağlar, hiçbir kuruma bağ-
lı değilim ve hiçbir kuruma üye 
değilim.  
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Singapur, kendi bayrağına kayıtlı LNG 
ve diğer düşük sülfürlü yakıtlı motor-
larla çalışacak gemilerden,  yüzde 50 
daha az yıllık tonaj vergisi alacak.  

Singapur Denizcilik ve Liman Oto-
ritesi (MPA), Singapur bayrağına kayıtlı 
gemiler için Yeşil Gemi Programı GSP 
revizyonlarını belirleyen bir sirküler 
yayımladı. Sirkülerde, IMO tarafından 
belirlenen emisyon azaltma hedefle-
rini hangi gemilerin aşabileceğine dair 
üç kademeli ilk kayıt ücreti ve tonaj 
vergisi indirimi kuralları belirtildi.

İndirimler 1 Mayıs 2022-31 Aralık 
2024 arasında geçerli olacak. 

En yüksek indirim birincil yakıt ola-
rak amonyak ve hidrojen kullanması 
planlanan gemilere yatırım yapacak 
olan armatörlere sağlanacak. Bu tür 
gemilerden hem ilk kayıt ücreti hem 

de tonaj vergisi alınmayacak. Emis-
yonsuz gemi projeleri henüz oluşum 
aşamasında oldukları için uygulana-
cak indirim yeni gemileri kapsayacak.

İkincil kategorideki indirim hak-
kı ise LNG kullanan veya LNG'den 
daha düşük bir dönüşüm faktörüne 
sahip yakıt kullanan Singapur bay-
raklı gemileri kapsayacak. Dönüşüm 
faktörü, biyo-LNG, biyo-metanol ve 

biyo-etanol gibi yakıtları içerirken, 
yakıt tüketimine ve CO2 emisyonu-
na dayanıyor. Bu kategoride akar-
yakıt kullanabilen gemiler, kayıt 
ücretlerinde yüzde 75 ve yıllık tonaj 
vergisinde yüzde 50 indirim alacak. 
Singapur siciline kayıtlı gemiler için-
se sadece yıllık tonaj vergisindeki 
indirim uygulanacak.

IMO'nun 3’üncü aşama EEDI 

hedeflerini yüzde 10 veya daha fazla 
aşan gemiler için uygulanacak vergi 
indiriminin en geniş gemi yelpazesi-
ni kapsaması bekleniyor. Bu gemiler 
sicile yeni katılmaları hâlinde tonaj 
vergisinde yüzde 20 ve ilk tescil ücret-
lerinde yüzde 50 indirim kazanacaklar.

İndirimlerden yararlanmak iste-
yen armatörlerin EEDI kriterlerine 
ilişkin belgeli kanıt sunmaları gere-

kiyor. Bu belgeler, Uluslararası Enerji 
Verimliliği Endeksi, düşük ve sıfır kar-
bonlu yakıtlar için Uluslararası Hava 
Kirliliğini Önleme sertifikası ve Motor 
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme 
sertifikasından oluşuyor.

Singapur Gemi Sicili, toplam 96 
milyon grostonu aşan 4 bin 400 
gemi ile dünyanın en büyük beşin-
ci gemi sicili.

Singapur'dan yeşil yakıtlara vergi indirimi

En büyük solar 
gemi denizlerde
Sürdürülebilir teknolojilerin deniz-
cilik üzerinde devrim yaratabile-
ceğini göstermek amacıyla inşa 
edilen dünyanın en büyük güneş 
enerjili gemisi olan MS Porrima 
dünyayı geziyor. Güneş enerjisi, 
rüzgâr enerjisi ve hidrojen olmak 
üzere yalnızca yenilenebilir enerji-
lerle çalışan konsept gemi, dünyayı 
dolaşarak misyonunu tamamlıyor.

İsminii hâmile kadınların 
çocuklarını güvenli bir biçimde 
doğurmaları için onları koruyan  
Roma Tanrıçası Porrima’dan 
alan gemi The Blue Economy’nin 
kurucusu, girişimci Gunter Pau-
li’nin eseri.

Dünyanın en büyük güneş 
enerjili gemisi olan MS Porri-
ma’nın 32 metre uzunluğu ve 
15 metre genişliği bulunuyor. 
Gemi elektrik tahrikli motorla-
ra sahip ve motorlar güçlerini  
530 m2 güvertede bulunan 825 
adet güneş modülüden alıyor. 
Panellerden elde edilen fazla 
enerji ise elektroliz kullanılarak 
deniz suyundan hidrojen yakıt 
üretmede kullanılıyor. Gemi 
bu işlemi gerçekleştirmek için 
nanoplastikleri deniz suyundan 
izole edip, konsantre ettikten 
sonra hidrojene dönüştüren bir 
filtre ile donatılmış. Oluşturulan 
yeşil enerji daha sonra elektrik 
motorlarındaki yakıt hücreleri-
ne taşınıyor.

Gemide, yenilebilir spirulina 
yosunu ve mantar yetiştirmesine 
olanak tanıyan bir de minik çiftlik 
bulunuyor. Ayrıca balıkları ağırlıkla-
rına göre ayıran, hatta dişi balıkları 
üreme döneminde yumurtaların 
ağırlığından tespit edip ayıklayan 
kabarcık ağları da mevcut.

Japonya’nın Osaka kentin-
den 2021 sonunda ayrılan MS 
Porrima’nın; Asya, Avrupa, Afrika, 
Kuzey ve Güney Amerika’da çok 
sayıda şehirde nakliyede sürdürü-
lebilir yeniliklere dikkat çektikten 
sonra Expo 2025'in açılışı için Osa-
ka’ya dönmesi bekleniyor.
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Ünlü ekonomistler ve ekono-
mi gazeteleri ise stagflasyonu 
tartışıyor. Yaşanan bu geliş-
meler dünya ekonomisine 
bundan sonra ne kadar zarar 
verir?

Sinan Alçın: 2008 yılında 
ABD konut piyasasında patlak 
veren finansal kriz, sermaye 
birikimi ve küresel ticaret konu-
sunda ülkelerin hızla birbirin-
den ayrışmasına neden oldu. 
Merkez ülkeler sermaye biriki-
mi konusunda ABD konut piya-
sası yerine savunma sanayi ala-
nındaki yatırımları gerçekleş-
tirdiler. Hızla gelişen savunma 
sektörü bir yandan Kafkas böl-
gesinde “portakal devrimi” kal-
kışmaları, diğer yanda ise “Arap 
Baharı” ile kendisine “pazar ala-
nı” yarattı. Sonrasında Suriye ve 
Libya özelinde vesayet savaş-

ları savunma sanayi yatırımla-
rının realize edildiği ortamlar 
yarattı. Bu durum siyasi ittifak 
ve gerilimlerin ülkelerin tica-
reti arasında da yeni ittifak ve 
ayrışma alanlarının ortaya çık-
masına neden oldu. Özellikle 
Çin ekonomisindeki hızlı yük-
seliş ABD tarafından “ticaret ris-
ki” olarak görülürken, AB için-
de ekonomik anlamda sıkışan 
Britanya da bu birlikten çıkış 
konusunda irade ortaya koy-
muş ve 2015’ten itibaren küre-
sel ticarette güçlü fay hatlarının 
örülmesi sorunu ortaya çıkmış-
tır. 2019 yılı biterken ABD Çin’i 
kendi çıkarlarını önceleyen bir 
anlaşmaya (1’inci Faz) imza 
atmaya ikna ederken, Britan-
ya’nın AB’den çıkışı konusunda 
tıkanıklık yaratan “Back Stop” 
sorunu da aşılmıştı. 2020 yılına 

girildiğinde “yeni ticaret”in inşa 
edildiği bir görünüm beklentisi 
oluşmuştu. Ancak evdeki hesap 
çarşıya uymamış ve pandemi 
bir siyah kuğu olarak 2020 ve 
2021 yılını küresel ekonomi açı-
sından muazzam kayıplar ile 
karşı karşıya bırakmıştı. Pan-
deminin küresel ekonomi üze-
rinde yarattığı panik havasının 
gerisinde; tedarik zincirlerinde 
kopma, üretimde ani duruş ve 
yaygın istihdam kayıpları öne 
çıktı. Pandeminin ekonomik 
etkilerinin yoğun seyrettiği iki 
yıl içinde küresel ticaret yöne-
limleri yerini “güvenli” bölgesel 
ekonomik alanların belirdiği 
bir görünüme bıraktı. Bölge-
selleşme hareketleri içerisinde 
bu dönemde en çok öne çıkan 
oluşum Bölgesel Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık  Anlaşması 
(RCEP) oldu. Asya-Pasifik’te Çin 
liderliğinde oluşturulan bu tica-
ri alanın ekonomik değeri 24,8 
trilyon dolar düzeyinde. 2021 
yılı yaz aylarıyla birlikte geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeler-
de -yaygın aşılamanın da etki-
siyle- ekonomik normalleşme 
adımlarının ortaya çıkması eko-
nomik gerilime siyasi gerilim-
lerin de eşlik ettiği bir durum 
oluşturdu. Rusya’nın Ukray-
na’yı kısmi işgaline kadar varan 
bu “paylaşım iştahı” muhteme-
len önümüzdeki 5-10 yıl fark-
lı bölgelerde, farklı şiddetlerde 
devam edecektir. 

Pandeminin tedarik zincirle-
rinde yarattığı tahribata ek ola-
rak metal ve değerli emtia baş-
ta olmak üzere, tarımsal emtia 
ve enerji kaynaklarında ortaya 
çıkan kıtlık da enerji, gıda ve 
sanayi krizlerinin sistematik 
hâle geldiği bir görünüm oluş-
turdu. Tüm bunlara ek olarak, 
pandeminin başlangıcından 
bugüne kadar merkez ülkele-
rin merkez bankaları tarafın-

dan gerçekleştirilen 20 trilyon 
doların üzerindeki genişleme 
sürekli şişen ve patlayan var-
lık balonları yarattı. Dolayısıy-
la mevcut gerilim, kıtlıklar ve 
parasal genişleme ister istemez 
çoklu kriz ve çatışmayı besle-
yecek niteliktedir. Bu konjonk-
türde dünya ekonomisi için 
yakın dönemde bir sakinleşme 
ihtimâli bulunmuyor.

Çin'de Covid-19 vaka sayı-
ları yükselmeye devam edi-
yor. Ülkenin en büyük şehir-
lerinden biri olan 25 milyon 
nüfuslu Şanghay'da belirti 
göstermeyenlerle birlikte 26 
binin üstünde vaka tespit 
edildi.  Koronavirüs salgını 
yavaş yavaş dünyanın gün-
deminden düşerken 0 vaka 
politikasını ısrarla sürdüren 
Çin'den gelen haberler pande-
mi sürecinde başa mı dönü-
lüyor sorusunu akla getiriyor. 
Çin’de yaşanan bu gelişmele-
rin küresel ekonomiye bu kez 
etkisi ne olur?

Günümüz kapitalist iş bölü-
münün eriştiği seviye dikkate 
alındığında, Çin’in büyüme 
sorunu sadece Çin’in değil 
bütün dünya ekonomisinin 
sorunudur. Daha yavaş büyü-
yen Çin enerji talebinde, teda-
rik hatlarında, küresel talepte 
ve para-sermaye akışında tıka-
nıklıklar yaratabilmektedir. Bu 
sebeple bütün gelişmiş ülkeler 
enflasyonla mücadele için gev-
şek para politikasına yönelirken 
Çin Merkez Bankası bir anlamda 
akıntıya karşı kürek çekercesine 
gevşek para politikası uygula-
maktadır. Her ne kadar 2022 ilk 
çeyreğinde beklentinin üzerin-
de büyüyen bir Çin ekonomisini 
karşılamış olsak da mart ayıyla 
birlikte Şanghay merkezli “ani 
duruş”un etkilerini ikinci çey-
rekte gözlemleyeceğiz. Çin’in 
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'Stagflasyon gerçekleşirse dış ticarette 
yıkıcı etkiler meydana gelebilir'

Önce finansal kriz-
ler, ardından Covid-
19, son olarak da 
Ukrayna-Rusya sava-
şı ile birlikte dünya 
ekonomisi oldukça 
zor bir dönemden 
geçiyor. 2022’ye 
küresel piyasalarda 
yüksek enflasyon 
riskiyle birlikte, Fed 
önderliğinde şahin-
leşen merkez banka-
larının attığı adımlar-
la başladık. Beykoz 
Üniversitesi İşletme 
ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sinan Alçın 
ile MarineDeal News 
okuyucuları için 
konuştuk

Sinan Alçın
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yavaşlaması ve enflasyonun da 
etkisiyle yerli talep yaratamaz 
duruma düşmesi, onu küresel 
ticarette de bir tür tecrit alanına 
itebilir. Bu durumu aşmak için 
Çin’in de yakın dönemde -Rus-
ya gibi- bir çıkış olarak Tayvan’a 
saldırma ihtimâli olduğunu da 
söylemek gerek.  

ABD’de mart ayında tüketici 
fiyatları bir önceki yıla göre 
yüzde 8,5 artış gösterdi ve 41 
yıllık zirve yenilenmiş oldu. 
Rusya'nın Ukrayna'ya saldır-
ması ile başlayan savaşta ABD 
ve AB'den Rusya'ya peş peşe 
yaptırımlar gelmişti. Yaptırım-
lar nedeniyle dünya enerji ve 
petrol fiyatlarında ani yük-
selişler meydana geldi. Dün-
yanın enflasyonla mücadele 
ettiği bu dönemde yaşanan 
durum karşısında Fed’in ata-
cağı faiz adımları enflasyona 
karşı ne kadar etkili olur ve 
gelişmekte olan ülkeler bun-
dan nasıl etkilenir?

Dünyanın geri kalanından 
farklı olarak ABD’nin temel 
önceliği enflasyonla mücadele. 
Dolayısıyla enflasyonun gerile-
tilmesi için Fed’in aktif politi-
ka izlediği bir yıl içerisindeyiz. 
Elbette ABD’nin enflasyondan 
kurtulmak için gerçekleştire-
ceği parasal sıkılaşma adımla-
rı gelişmekte olan ülkelerden 
ABD’ye doğru parasal akım da 
yaratacaktır. Dolayısıyla kon-
trolsüz bir parasal sıkılaşma 

“günün sonunda” ABD açısın-
dan bir tür parasal genişlemeye 
neden olabilir ve enflasyonla 
mücadelede istenen başarı elde 
edilemeyebilir. Küresel enflas-
yonu besleyen enerji ve emtia 
fiyatlarındaki hızlı yükseliş, en 
çok gelişmekte olan ülkeleri 
vurmaya devam edecek. Tür-
kiye özelinde üretici fiyatları-
nın rekor düzeyi gerisinde yıllık 
yüzde 200’ü bulan enerji fiyat 
artışları olduğunu unutmamak 
gerekiyor.

Merkez bankalarının enf-
lasyonla mücadele için faiz 
politikasına başvurdukları 
bir süreçte Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası, düşük 
faizle para politikası yolunda 
ilerlemeye çalışıyor. Merkez 
Bankası’nın faiz artışına sıcak 
bakmadığı bu süreçte bundan 
sonra artan ve rekorlar kıran 
enflasyonla ilgili ne yapılabi-
lir? 

Türkiye’de hâlihazırda enf-
lasyonla değil enflasyonun etki-
leriyle mücadele edilmeye çalı-
şılıyor. Fiyat artışları karşısında 
alınan önlemler (ücret artışları, 
fiyat kontrolleri, hazinenin KKM 
ve benzeri taahhütler altına 
girmesi) esas olarak enflasyo-
nun kalıcı hâle gelmesinin de 

“garantisi” durumunda. Güçlü ve 

net sıkı para politikası ve mâli 
disiplin uygulanmadıkça enflas-
yonun yönünü aşağıya çevirme-
si mümkün görünmüyor. Orta 
vadede ithâl girdi bağımlılığının 
azaltılması ve enerji bağımlılığı 
düşük sektörlere (yazılım gibi) 
yönelmek hem fiyatlar hem de 
kur üzerindeki yukarı yönlü 
riskleri azaltabilir.

Avrupa Merkez Bankası’nın 

mart ayı para politikası top-
lantı tutanakları, ECB Yönetim 
Konseyi üyelerinin Ukrayna 
savaşı nedeniyle "stagflasyon" 
endişesi taşıdıklarını ortaya 
koydu. Bu ihtimâl Türkiye’nin 
ihracatını zorlayacak gibi de 
gözüküyor. Fed’in faizlerinde-
ki artışı Türkiye’de dış finans-
man maliyetlerini de etkile-
yecek. Enerji ve gıda fiyatla-
rındaki yükseliş de devam 

ederse Türkiye ekonomisinde 
bundan sonra neler olur?

Stagflasyon durumunun 
ortaya çıkması için güçlü bir arz 
şokunun yaşanması gerekiyor. 
Arz şoku üretim maliyetlerinde 
meydana gelen ani artış sonu-
cu oluşmakta. Hâlihazırda Rus-
ya’nın Ukrayna’ya karşı yürüt-
tüğü savaş ve bunun karşılığın-
da batı tarafından izlenen tecrit 
politikası petrol ve doğalgaz 

alanında bir arz şoku yaratma 
potansiyeli taşıyor. Rusya’nın 
ihraç ambargosu ya da Batı’nın 
Rusya’dan enerji ithâl yasağı 
getirmesi -mevcut potansiyel 
dikkate alındığında- başka ülke-
ler tarafından ikâme edilemeye-
cek bir kıtlık yaratabilir. Elbette 
stagflasyonun gerçekleştiği bir 
ortamda Türkiye’nin AB ülkeleri 
ile dış ticareti üzerinde yıkıcı 
etkiler meydana gelebilir. 
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Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı 
olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü 
yılını kutluyoruz.

Mustafa Kemal 13 Kasım 
1918’de Suriye cephesinden İstan-
bul’a dönmüş, 6 ay kaldığı bu 
şehirde Kurtuluş Savaşı’nın fikrî 
hazırlıklarını (durum muhakeme-
sini) yapmış, savaşın kilit kadro-
sunu oluşturmuştur. Bir an önce 
Anadolu’ya geçmek istemektedir.

Osmanlı hükûmeti, işgal güç-
lerinin talebi üzerine Karadeniz 

Bölgesi’nde Rumlarla Türkler ara-
sındaki olayları incelemek, milli 
oluşumlara engel olmak vazife-
leri ile General Mustafa Kemal’i 
3’üncü Ordu Müfettişi olarak böl-
geye atamıştır. O’nun durumdan 
çıkardığı vazife ise kurtuluş savaşı 
vererek tam bağımsız ve ulusal 
egemenliğe dayalı yeni bir devlet 
kurmaktır.

Mustafa Kemal bu atama ile 
geniş yetkilerle Anadolu’ya geçe-
rek Kurtuluş Savaşı’nı başlatma 
imkânını bulmuştur. 

Tarihi yolculuk Yunanların 
İzmir’i işgalinin ertesi günü gerekli 
hazırlıklar ve vedalardan sonra 16 
Mayıs 1919 Saat 14.50’de Bandır-
ma vapuru ile  İstanbul’dan baş-
lamıştır.

Bandırma 1878 yapımı (41 
yaşında), 48 metre boyunda, 192 
tonluk bir vapurdur. Sürati 7 mil-
dir. Makineleri laçkadır. Vapur, Kız 
Kulesi açıklarında beklemektedir. 
Mustafa Kemal ile birlikte 19 yol-

cu Galata rıhtımından uğurlanır. 
Uğurlamada Rauf Orbay, Musta-
fa Kemal’e; İngilizlerin, vapuru 
Karadeniz’de batıracakları konu-
sundaki duyumunu iletir. Mustafa 
Kemal kararlıdır. “İstanbul’da kalıp 
tutuklanmaktansa Karadeniz’de 
batıp boğulmayı tercih ederim” der. 

İngilizler Mustafa Kemal’in 
yakın zamanda yola çıkmasının 
arkasından neler yapabileceğini 
sezmişlerdir. İngiliz Yüksek Komi-
seri Askeri Ataşesi Wydham Deeds 
gece yarısı Bab-ı Ali’de sadrazamı 
uyarır. Sadrazam Ferit Paşa, “Çok 
geç kaldınız ekselans kuş uçtu bile” 
der.

Mondros Mütarekesi ile 
Osmanlı donanması teslim oldu-
ğundan İngiliz tehdidine karşı 
Bandırma’yı himaye edecek savaş 
gemisi yoktur.

 Yola çakarken Mustafa Kemal 
kulak enfeksiyonu geçirmektedir, 
böbrek rahatsızlığı da henüz tam 
geçmemiştir.

Bandırma Saat 14.50’de Kız 
Kulesi açıklarında demir alır. 
Vapur henüz Boğaz’dan çıkmadan 
Kavaklar Bölgesi’nde bir İngiliz 
devriye botu tarafından durduru-
lur. Silah kaçırılıp kaçırılmadığını 
denetlerler. Mustafa Kemal  “Silah 
götürdüğümüzü sanıyorlar, biz 
kafa götürüyoruz,” der.   

Bandırma’nın Kaptanı İsmail 
Hakkı Durusu Karadeniz’i peki-
yi tanımadığını, pusulasının da 
bozuk olduğunu söyler. Mustafa 
Kemal kaptana mümkün olduğu 
kadar kıyıları takip etmesini söy-
ler, bir tehlike durumunda baş-
tankara edip vapuru terk etmeyi 
düşünmektedir. Mustafa Kemal 
daha sonra hatıralarını anlatırken, 

“Benim tek istediğim Anadolu’da 
bir kara parçasına ayak basmak-
tan ibaretti” diyecektir.

 Bandırma fırtınalı havada 
Karadeniz’e çıkar. Mustafa Kemal 
hariç tüm yolcuları deniz tutmuş-
tur. Ertesi gün Sinop’a yaklaşılır. 
Sinop’tan Samsun’a karayolu yok-
tur. Mustafa Kemal arkadaşlarına, 

“Çocuklar, bir gecelik tehlike daha 
var. Onu da atlatabiliriz.” Der ve 
yola devam edilir. Ertesi gün (19 
Mayıs’ta) şafak sökerken Bandır-

ma, Samsun Limanı’na varmıştır.

Sonuç
Tarihi değiştiren üç günlük 

vapur yolculuğu;
n İngilizlerin korumasız gemiyi 

batırma tehlikesi,
n Bandırma vapurunun fırtına-

lı deniz için küçük, eski ve pusula-
sının bozuk olması,

n Kaptan’ın bu denizde tecrü-
besinin olmayışı

gibi tehlikelere rağmen olay-
sız olarak tamamlanmış. Kurtuluş 
Savaşı’nı başlatacak komutan ve 
karargâhı salimen karaya çıkmış-
lardır. Büyük önder bir an önce 
Anadolu’ya çıkmak ve Kurtuluş 
Savaşı’nı başlatmak için bütün 
tehlikeleri göze almıştır.

Bundan sonrasını Atatürk, 
Nutuk’ta anlatmaktadır. 
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Kanıtlanmış
Mükemmellik...

Alüminyum Mobilyanın
Hafif, Sağlam ve 
Ergonomik yönüyle
tanışın.

Tarihi değiştiren deniz yolculuğu
Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı, 
Mustafa Kemal’in 
Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatmasına vesile 
olan deniz yolculu-
ğunu MarineDeal 
News okuyucuları 
için kaleme aldı 

Dr. Cihangir Dumanlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı'nın kıyılarla ilgili 
yönetmelik değişikliği, 16 Nisan 
2022 Cumartesi tarihli ve 31811 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Bakanlık, 
kıyıların kullanımı konusunda 
yeni istisnalar getirdi. 

Kıyı Kanununun Uygulan-
masına Dair Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik kapsamında kıyı çizgisinin 
yeniden belirleneceği haller için 
yeni istisnalar tanımlandı, kıyı-
larda özel yapıların önü açıldı.

Yönetmeliğin 9’uncu Mad-
desine eklenen bentte, ‘‘Mes-
kun  olmayan ve henüz tapu 
iptal davası açılmamış hazine 
taşınmazlarının bulunduğu kıyı 
alanlarında veya 2634 sayılı 
Turizm Teşvik Kanunu kapsa-
mında Kültür ve Turizm Koru-
ma ve Gelişim Bölgesi ve/veya 
Turizm Merkezi ilan edilerek 
ilgili Bakanlıklarca kesin tah-
sis, kesin izin ve/veya üst hak-
kı verilmiş ve turizm işletmesi 
belgesi almış yapıların bulun-
duğu kıyı alanlarında; mevcut 
onaylı kıyı kenar çizgisine yapı-
lan itirazların Valilik Kıyı Kenar 
Çizgisi Tespit Komisyonlarınca 
değerlendirilmesi sonucunda; 
bu alanların kıyı özelliği taşıyıp 

taşımadığının bilimsel ve teknik 
gerekçelere dayanarak hazırla-
nacak teknik raporda belirtil-
mek kaydı ile yeni bir kıyı kenar 
çizgisi tespiti yapılması,” ifadele-
ri yer aldı. 

Yayımlandığı tarih itibarıyla 
yürürlüğe giren bent ile mes-
kun olmayan ve henüz tapu 
iptal davası açılmamış hazine 
taşınmazlarının bulunduğu kıyı 
alanları, turizm işletmesi belgesi 
almış bazı yapıların bulunduğu 
kıyı alanları ve mevcut kıyı çiz-
gilerine yapılan itirazların teknik 
raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti 
yapılan kıyıların özelleştirileceği 
algısı oluştu. 

Mevcut yasal düzenlemelere 
göre, sahil şeridinde yapılacak 
yapılar kıyı kenar çizgisine en 
fazla 50 metre yakında olabiliyor. 
Bu düzenleme ile kıyı kenar çiz-
gileri valiliklerin takdiri ile yeni-
den belirlenebilecek.

Geçen yıl yürürlüğe giren tor-
ba kanun teklifi ile belediyelerin 
kıyı şeritleri üzerindeki yetkileri 
alınmış, önemli kıyı şeritlerinin 
idaresi Kültür ve Turizm Bakan-
lığı ile Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na devredilmiş, bu sayede 
işletilmesinin vakıflara ya da 
özel işletmelere devredebilme 
hakkı sağlanmıştı. 

Kıyı kenar çizgisinde 
valilik inisiyatifi
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Paslanmaz çelik tankerler yükselişe geçti Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Tanker navlunları hızla yükselişe devam 
ediyor. Piyasada çok sayıda tanker alıcısı, 
kıyasıya rekabetle satış fiyatlarını hızla 
yukarı çekiyorlar. Hurda fiyatlarının 700 
dolar per ldt'nin üstüne çıkması da yaş-
lı gemilerin fiyatlarının yükselmesinde 
etkili oldu. Örneğin, High Saturn (50,000 
dwt ,2008 Kore blt, MR tanker) gemisinin 
armatöründen bir alıcımız için  12,8 mil-
yon dolar counter teklif almıştık. Alıcı-
mız onaylamakta etmekte tereddüt etti 
ve gemi birkaç gün sonra başka alıcıya 
14,25 milyon dolara satıldı. 

Özellikle paslanmaz çelik tankerlere 
dikkat çekmek istiyorum. Japonya'daki 
paslanmaz çelik tanker inşa eden tersa-
nelerin çoğu 2025 senesine kadar handy 
bulker, PCTC, LNG carrs gibi gemi sipariş-
leri aldılar. Çin zaten ülkeye giriş çıkışla-
rın çok zor olmasından dolayı kimsenin 
gitmek istemediği bir yer oldu. Filoda 
uzun süredir yeni gemi teslimi zaten 
yoktu. O sebeple paslanmaz çelik tank-
ları olan IMO II tankerlerin fiyatlarının 
önümüzdeki aylar içinde yükselmesini 
bekliyorum. 

Bu ayki satışların listesini aşağıda 
bulabilirsiniz:

 
Kuru yükler
Capesize: “RED SAGE” (182,443 dwt, 

Japan Marine United, 2015 inşa) 47,5 
milyon dolara alıcı buldu.  “AQUAP-
ROUD” (178,055 dwt, SWS, 2009 inşa) 
26,5 milyon dolara satıldı. “AQUAMARI-
NE” (182,060 dwt, Odense, 2009 inşa) 26,5 
milyon dolara,  “AQUASCOPE” (174,008 
dwt, SWS, 2006 inşa) 19,7 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı.  

Mini Cape: “MARAN DAWN” (114,091 
dwt, Shanghai S/Y, 2011 inşa) 23,3 mil-
yon dolara, ''MARAN SKY” (114,078 dwt, 
Shanghai S/Y, 2011 inşa) 23,3 milyon 
dolara,  “MARAN SUN” (14,078 dwt, 
Shanhai S/Y, 2011 inşa) 23,3 milyon dola-
ra,  “MARAN PROGRESS” (114,047 dwt, 
Shanghai S/Y, 2014 inşa) 27,5 milyon 
dolara,  “MARAN WISDOM”  (114,046 
dwt, Shanghai S/Y, 2014 inşa) 27,5 mil-
yon dolara, “MARAN ZENITH” (114,038 
dwt,  Shanghai S/Y, 2013 inşa) 26,5 
milyon dolara,  “MARAN ASPIRATION” 
(114,013 dwt, Shanghai S/Y, 2012 inşa) 
25,3 milyon dolara,  “MARAN OCE-
AN”  (114,007 dwt, Shanghai S/Y, 2011 
inşa) 23,3 milyon dolara satıldı. 

Post Panamax: "CMB PAUILLAC" 
(95,707 dwt, Imabari, 2012 inşa,  38 m 
en) 25 milyon dolara Yunan alıcıya git-
ti. “OCEAN DIAMOND” (93,025 dwt, Cos-
co Dalian, 2012 inşa, 38m en) 23 milyon 
dolara Türk alıcıya satıldı. 

Kamsarmax: “DERBY” (80,333 dwt, 
STX Jinhae, 2011 inşa) 24 milyon dolara 
Çinli alıcıya satılırken,  “CORAL CRYS-
TAL” (78,103 dwt, Shin Kurushima, 2012 
inşa) 25 milyon dolara satıldı. “ROSCO 
PALM” (82,153 dwt, Tsuneishi Zhoushan, 
2011 inşa) 26 milyon dolara Yunan alı-
cıya satıldı.  

Panamax: “AQUAKNIGHT” (75,395 
dwt, Universal Shipbuilding, 2007 inşa) 
17 milyon dolara alıcı buldu.  “CORAL 
TOPAZ” (76,598 dwt, Sasebo, 2007 inşa) 
18,5 milyon dolara,  “SANTA CRUZ” 
(76,440 dwt, Tsuneishi Fukuyama, 2005 
inşa) 15,75 milyon dolara,  “DORIC 
ARROW” (75,121 dwt, Hitachi Zosen, 2001 
inşa) 13 milyon dolara satıldı.  “SHAO 

SHAN 1” (74,009 dwt, Tsuneishi Fukuya-
ma, 1997 inşa) 8,6 milyon dolara Çin'de 
açık artırmada alıcı buldu.  

Ultramax:  “NAVIGARE BACCA” 
(61,213 dwt, Imabari, 2016 inşa) 32,4 mil-
yon dolara satılırken,  “TOMINI INTEG-
RITY” (60,220 dwt, Onomichi Dockyard, 
2016 inşa) 33 milyon dolara gitti. 

Supramax: “VEGA ROSE” (55,711 
dwt, Kawasaki, 2007 inşa) 18,8 milyon 
dolara, “ENY” (53,525 dwt, Iwagi Zosen, 
2006 inşa) 17,2 milyon dolara gitti. Onay-
lanmamış rapora göre  ''DORIC SPIRIT” 
(52,428 dwt, Tsuneishi Fukuyama, 2001 
inşa) 13,5 milyon dolara satıldı. “TITAN” 
(57,337 dwt, STX Jinhae, 2009 inşa) 17,2 
milyon dolara satılırken,  ''ORIENT 
LUCKY” (57,124 dwt, Bohai, 2010 inşa) 
17,9 milyon dolara satıldı. “ERATIOS” 
(54,683 dwt, Zhejiang Jiantiao, 2011 inşa) 
17,6 milyon dolara alıcı buldu. “UNION 
VICTORY” (53,716 dwt, Chengxi, 2010 
inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
rapor edilmedi.  “NEW ABLE” (55,889 
dwt, Oshima, 2014 inşa) 25 milyon dola-
ra satıldı. “DESERT PEACE” (57,414 dwt, 
Hyundai Mipo, 2011 inşa) ve  “DESERT 
HOPE” (2011 inşa) birlikte 45 milyon 
dolara Türk alıcıya satıldı.  “THUNDER” 
(57,334 dwt, STX Jinhae, 2009 inşa) 18,3 
milyon dolara Çinli alıcıya gitti. “JIN BO” 
(56,709 dwt, Qingshan Shipyard, 2012 
inşa) 16,16 milyon dolara Çin’de açık 
artırmada satıldı.  “JIA SHENG SHAN”, 

“JIA MAO SHAN”  ve “JIA LONG SHAN” 
(56,632 dwt, China Shipping Ind Jiangsu, 
2011 inşa) her biri 18 milyon dolara satıl-
dı. “GDF SUEZ NORTH SEA” (55,848 dwt, 
IHI Marine United, 2012 inşa) 22 milyon 
dolara Vietnamlı alıcıya, ''ASIAN CHAM-
PION” (56,562 dwt, Cosco Zhoushan, 2012 
inşa) 19,25 milyon dolara, “ELIM PEACE” 
(51,187 dwt, New Century, 2003 inşa) 12,5 
milyon dolara Çinli alıcıya satıldı.  

Handy: “SEASTAR EMPRESS” (35,000 
dwt, Nantong Jinghua, 2011 inşa) 17 mil-
yon dolara,  “PROMISE 3” (32,312 dwt, 
Samho Shipbuilding, 2010 inşa) 17,2 mil-
yon dolara satıldı.  “AFRICAN HAWK” 
(27,101 dwt, New Century, 2004 inşa) 
9,5 milyon dolara,  “STELLAR TOLEDO” 
(16,765 dwt, Shin Kochi, 2003 inşa) 6,5 
milyon dolara Türk alıcıya gitti. “CORO-
NA” (46,685 dwt, Sanoyas, 1999 inşa) 
10,2 milyon dolara,  “NILE CONFIDAN-
TE” (37,405 dwt, Shandong Huahai, 2012 
inşa) 12 milyon dolara,  “OCEAN FAL-
CON” (37,152 dwt, Hyundai Mipo, 2011 
inşa) 18 milyon dolara satılırken, “SCRO-
OGE” (28,445 dwt, Shimanami, 2006 inşa) 
12,75 milyon dolara gitti.  “DOLCE VITA” 
(38,690 dwt, Chengxi, 2015 inşa) 25 mil-
yon dolara, “SN GLORY” (32,259 dwt, Sai-
ki H.I., 2003 inşa) 11,6 milyon dolara alıcı 
buldu. “ZEUS IV” (32,165 dwt, Hakodate 
Dock, 2009 inşa) 17 milyon dolara gitti. 

“CS FELICITY” (28,343 dwt, Imabari, 2009 
inşa) 14,5 milyon dolara satıldı. 

Tankerler
VLCC: “NISSHO MARU” (300,544 dwt, 

IHI Marine United, 2004 inşa) 31 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı.  “CHELSEA” 
(300,000 dwt, Daewoo, 2020 inşa) 90,9 
milyon dolara satılırken kardeş gemi-
si  “GHILLIE” (2019 inşa) 90,1 milyon 
dolara alıcı buldu. 

Suezmax: “SKS SKEENA” (158,933 
dwt, Hyundai Samho, 2006 inşa) 23,5 

milyon dolara Yunan alıcıya satıldı.   
Aframax: “STI NAUTILUS” (109,999 

dwt, Guangzhou, 2016 inşa) 45 milyon 
dolara, “BERICA” (115,146 dwt, Sasebo, 
2008 inşa) 23 milyon dolara gitti. “WAF-
RAH” (113,849 dwt, Daewoo, 2007 inşa) 
17,5 milyon dolara Yunan alıcıya, “BAN-
DA SEA” (105,576 dwt, Sumitomo, 2007 
inşa) 21 milyon dolara Yunan alıcı-
ya,  “ASTRO SCULPTOR” (105,109  dwt, 
Daewoo, 2003 inşa) 15 milyon dolara 
satıldılar.

MR: “PRIME EXPRESS” (45,996 dwt, 
Shin Kurushima, 2010 inşa) 15,5 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı. “SUNLIGHT 
EXPRESS” (45,931 dwt, Shin Kurushima, 
2011 inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
rapor edilmedi.  ''ARDMORE SEALIF-
TER” (47,472 dwt, Onomichi, 2008 inşa) 
ve 2 kardeş gemisi  “ARDMORE SEA-
LEADER”  ve “ARDMORE SEALANCER” 
(2008 inşa) birlikte 40 milyon dolara alı-
cı buldu.  “MAERSK TANGIER” (49,835 
dwt, Sungdong, 2016 inşa) 35 milyon 
dolara alıcı buldu. “ST.JACOBI” (50,209 
dwt, SPP, 2014 inşa) 22,9 milyon dolara 
Endonezyalı alıcıya gitti. “PRO EMERALD” 
(46,101 dwt, Shin Kurushima, 2003 inşa) 
6,8 milyon dolara satıldı. “SEAWAYS 
CAPE HORN”, “SEAWAYS AMBROSE”  ve 

“SEAWAYS CHANIA” (37,662 dwt, Hyundai 
Mipo, 2006 inşa) her biri 10,5 milyon 
dolara Alman alıcıya satılırken  diğer 
kardeş gemisi “SEAWAYS CANAVERAL” 
(2006 inşa) 9,9 milyon dolara Türk alı-
cıya satıldı.  “LARGO SEA” (49,990 dwt, 
SPP Shipbuilding, 2016 inşa) 31 milyon 
dolara gitti.  “ST. KATHARINEN” (50,259 
dwt, SPP Shipbuilding, 2013 inşa) 22,9 
milyon dolara, “HIGH SATURN” (51,527 
dwt, STX Jinhae, 2008 inşa) 14,2 milyon 
dolara,  “ARCTIC BREEZE” (50,885 dwt, 
STX Jinhae, 2006 inşa) ve kardeş gemi-
si  “ARCTIC BLIZZARD” (2006 inşa) her 
biri 12 milyon dolara alıcı buldu. 

Handy: “TORM GYDA” (36,207 dwt, 
Hyundai Mipo, 2009 inşa) 13,5 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı. 

“SONGA DREAM” (19,807 dwt, Fuku-
oka, 2010 inşa) 17 milyon dolara Koreli 
alıcıya giderken, “SARANGA” (20,938 dwt, 
Shin Kurushima, 2006 inşa) 12,5 mil-
yon dolara satıldı.  “VALE” (19,998 dwt, 
Sekwang, 2008 inşa) 9 milyon dolara alıcı 
buldu. “FOREST PARK” (19,803 dwt, Kita-
nihon, 2013 inşa) 16 milyon dolara gitti.  

“PHUONG DONG STAR” (9,045 dwt,  Yan-
gzhou Kejin, 2007 inşa) 3,1 satıldı.  

Konteynerler
 “TALASSA” (5,527 TEU, 68,228 dwt, 

CSBC Kaohsiung, 2005  inşa, 40 m en) 
Alman alıcıya satıldı.  “GH ZEPHYR” 
(2,578 TEU, 34,324 dwt, Xiamen Shipbu-
ilding, 2008 inşa,  29,8 m en) Fransız 
alıcıya satılırken, her iki geminin de satış 
fiyatları henüz rapor edilmedi.

“JAN” (1,708 TEU, 21,446 dwt, Imabari 
2010 inşa) 38/39 milyon dolara civarında 
alıcı buldu.

“VEGA SACHSEN” (1,118 TEU,13,803 
dwt, Taizhou Kouan, 2008 inşa) satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor edilmedi 

Yeni inşalar
Konteynerler: Cido Shipping, Hyun-

dai Mipo  Tersanesi’ne 2 adet 15,000 
TEU gemi siparişi verdi. Gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 176 milyon dolar. 

Celsius Pengjao Jinglu Tersanesi’ne 2 adet 
3,000 TEU gemi siparişi verdi. 2024 yılının 
ilk yarısında teslim edilecek olan gemilerin 
kontrat fiyatı 40 milyon dolar. 

MR: Asiatic Lloyd Shipping, Hyundai 
Vietnam Tersanesi’ne 2+2 opsiyonlu 50,000 
dwt gemi siparişi verdi. 2023 yılının Aralık 
ayında teslim edilecek olan gemilerin kon-
trat fiyatı 38,5 milyon dolar.

LNG: MOSK, Daewoo Tersanesi’ne 2 
adet  174,000 cbm LNG dual fuel sipari-
şi verdi. 2026 yılının ikinci yarısında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin kontrat 
fiyatı  213 milyon dolar. China Merchants, 
Dalian Shipbuilding Tersanesi’ne 2+2 opsi-
yonlu 174,000 cbm gemi siparişi verdi. 2026 
yılının Nisan ve 2025 yılının Eylül ayında 
teslim edilecek gemilerin kontrat fiyatları 
açıklanmadı.

VLGC: Cido Shipping, Hyundai H.I Tersane-
si’ne 4 adet 91,000 cbm gemi siparişi verdi. Gemi-
lerin her birinin kontrat fiyatı 80 milyon dolar. 

Hurdalar
Tankerler: “DA YUAN HU” (LDT 26,829, 

159,149DWT, 2004 inşa) 625 dolara as is 
Çin, “SONANGOL LUANDA” (LDT 23,192, 
DWT 159,178, 2000 inşa)  as is Batam, 

“SONANGOL GIRASSOL” (LDT 23,313, DWT 
159,057, 2000 inşa) as is Batam, "ION" (LDT 
16,640, DWT 105,212, 1998 inşa) 707 dolara 
Pakistan teslim satıldı. “IRIA” (LDT 24,882, 
DWT 149,921, 2002 inşa) Hindistan teslim, 

“DEBO” (LDT 9,879, DWT 36,962, 2002 inşa) 
720 dolara Hindistan teslim, “SPLENDOUR 
SAPPHIRE” (LDT 9,697, DWT 47,314, 1998 
inşa) 722 dolara Pakistan teslim satıldı.

Kuru yükler: "SUNBEAM" (LDT 21,108, 
DWT 171,199, 2000 inşa) 715 dolara Pakis-
tan teslim satıldı. “KEOYANG ORIENT” (LDT 
18,138, DWT 149,332, 1997 inşa) 650 dolara 
as is Güney Kore teslim satıldı.

Reefer: “GLOBAL MARINER” (LDT 4,010, 
DWT 7,168, 1988 inşa) 626 dolara Bangla-
deş teslim satıldı.
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2021 Aralık ile Ağustos 2023 tari-
hine kadar geçireceğimiz 18-20 
aylık dönem içerisinde yaşaya-
caklarınız için, lütfen Mart 2003-
Ocak 2005 yılları arasında yaşa-
dıklarınıza bakın! 

Astroloji, birbirini takip eden 
döngüler hâlinde ilerlemesi sebe-
bi ile kişinin geçmişte attığı adım-
ların, yaptığı davranışların muha-
sebe ve muhakemesini ister. 

Her kişinin doğum haritası-
na göre muhasebe ve muhake-
mesi farklıdır. Kimisi için kişiliği 
üzerinde dönüşümler yaratır-
ken, kimisi için aile, kimisi için iş 
hayatı, kimisi için maddi konu-
larda, kimisi için hayata bakış 
açısında, kimisi için sağlık konu-
larında, kimisi için sosyal çevre, 
kimisi içinse toplumsal konular-
da dönüşümünü sağlar. Bu elbet-
te kolay değildir. Çünkü insan, 
zorlama olmadıkça konforunu 
değiştirmek istemez. 

Bu dönüşüm neden olmak 
zorundadır? Bu zorlukları neden 
yaşar? Bir ipucu vermek gerekir-
se, kişinin genelde direndiği ve 
yapmak istemediği, konfor ala-
nından çıkmak istemediği konu-
larda farklı bakış açıları geliştir-
mesi, eski davranış kalıplarından 
çıkması ve kendine uygun en iyi 
versiyonu ile yaşaması içindir. Bu 
da değişim ve dönüşüm demektir. 

Tıpkı yıl içinde yaşadığımız eki-
nokslar gibi, insanların da ekinoks-
ları vardır. İnsan, doğadan bağım-
sız değildir. 21 Mart’ta kış döngüsü 
biter ve bahar döngüsü gelir. 23 
Eylül’de sonbahar döngüsü ile kışa 
geçilmeye başlanır. 21 Aralık ile 
artık kış döngüsü başlar. Bu döngü 
dünya oluştuğundan beri hâlâ istik-
rarlı bir şekilde devam etmektedir. 

Astroloji sistemi de 21 Mart kış 
döngüsü ile başlar. Bu döngünün 
temsilcisi Koç burcudur.  Ateş ve 
başlatan bir enerjiye sahip Koç 

burcu, 2022 Nisan ayının 16’sında 
Yeni Ay olarak gerçekleşti. 

Yeni Ay ile nasıl etkiler 
altındayız? 
n Uzun zamandır hayâl ettiği-

niz, planladığınız işler için adım 
atabilirsiniz. 

n Yeni bir eve taşınmak, yeni 
bir araba almak, yeni bir iş kur-
mak, yeni bir işe başlamak ola-
bilir. 

n İşinizde yeni metotlar, yeni 
fikirler denemek isteyebilirsiniz. 

n Yeteneklerinizi ortaya koy-
mak için de müthiş bir hareket 
etme enerjisine sahip olabilirsi-
niz.

n Herhangi bir spora başla-
mak, sağlıklı beslenme programı-
na başlamak isteyebilirsiniz. 

n Fiziksel görünümünüzde 
değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.   

n Sosyal çevrelere, derneklere, 

kulüplere üye olup, yeni insanlar-
la tanışabilirsiniz. 

Bu tür yeniliklere aniden karar 
vermek yerine, öncesinde yapıla-
bilir veya uygulanabilirliğini ölç-
tüyseniz, programlı bir şekilde 
hareket ettiyseniz, içinizde his-
settiğiniz itkiye güvenebilirsiniz. 
Büyük bir heyecan, cesaret, istek 
ve şevk duyuyorsanız, hiç durma-
yın! Bu tam tamına yeni ayın size 
hediyesi demektir. 

30 Nisan 2022 günü parça-
lı Güneş tutulması yaşanacak/
yaşandı. Bu güçlü Güneş tutul-
masına geçen ayki yazımda 
değinmiştim. Hatırlayalım; 

n Kaos ve kriz yaratacak olay-
lardan ve kişilerden uzak durmak, 

n Ani patlamalar, öfkeli davra-
nışlardan uzak durmak, 

n Çıkabilecek krizlere ve kaos-
lara karşılık; sakin, olayları kişi-
selleştirmeden, geçmişe takılma-

dan sorunları, empati ve hoşgörü 
ile çözmek gereklidir. 

Koç Yeni Ayı ile başlattığınız 
konular neyse, Güneş tutulması 
ile istikrarlı, sağlam hâle getir-
meniz gerekir. Fakat bir yandan 
değişmesi gereken durumlara 
karşı direnç gösterir ve inat eder-
seniz, Güneş tutulması ani ve 
birdenbire değişimi sağlayacak 
etkiye sahip olacaktır. 

Mayıs 2022 yeniliklerin sürdü-
rülebilir kılınması için sabır ve 
çaba isteyecek. 

Güneş tutulması için kişisel 
çalışma 
Astroloji, insanın kronolojisi-

dir. Kronolojinizi bilirseniz, hari-
tanızın sizi götürmek istediği o 
en iyi versiyonunuzu daha rahat 
kavrarsınız. 

İşte size kişisel bir çalışma:
Yazımın başında belirttiğim gibi 

Aralık 2021 ile Ağustos 2023 tarihi-
ne kadar geçireceğimiz 18-20 aylık 
dönem içerisinde yaşayacaklarınız 
için, lütfen Mart 2003-Ocak 2005 yıl-
ları arasında yaşadıklarınıza göz atın! 

Eğer 2003-2005 arasında baş-
lamış olduğunuz konularda son-
lanma yaşıyorsanız, rahat olun. 
Bitmesi gereken bitmelidir. Ser-
best bırakın. 

Eğer 2003-2005 arasında eli-
nizden kaçan fırsatlar varsa, bu 
dönemde yine o zamana ben-
zer fırsatlar geliyorsa, cesaretle 
kabul edin.   

Kısacası, 2003-2005 arasında 
yaşadıklarınız, bu döneminizde 
kendinize uygun ve doğru adım-
ları atmak için rehber olacaktır. 

Sadece, bir kâğıt ve kalem ala-
rak o dönemde ve bu dönemde 
yaşadıklarınızı yazarak, karşılaş-
tırma yapın. Bakalım nasıl ben-
zerlikler var? 

Kaçan fırsatlar geri geliyorsa, cesaretle kabul edin
Astrolog Özlem Gülerler, 
21 Mart’ta girdiğimiz kış 
döngüsünü, 30 Nisan 
tarihli Güneş tutulması 
ve etkilerini değerlendirdi 

ASTROLOJİ HARİTASI;
Kişinin hayatındaki dengesizliklerin neden olduğunu tespit ederken, 

aynı zamanda nasıl değiştirilebileceğini gösteren bir ilimdir.
Böylece hayat içinde yaşanılan deneyimlerin acı ya da kötü olması gerekmez.

Bu tespit ve çözüm sonucunda, kişinin huzurlu, kendinden emin olmasını sağlar.
Hayatınızda olgun bir doyuma ulaşmak; haritanızı iyi anlamak ve uygulamak ile ilgilidir. 
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Malûm, denizlerde av 
sezonu geçen ay sona 
erdi. Aslında bildiği-

miz ama referansla konuşursak, 
basından öğrendiğimiz kadarıyla, 
balıkçılar genel ekonominin baş 
aşağı gidişatından etkilendiklerini 
söylüyor. Maliyetlerdeki, özellikle 
akaryakıt fiyatlarındaki artış her-
kes gibi onları da kötü etkiliyor 
belli ki... Ancak bu yazının konusu 
karalar bağlamamıza neden olan 
ekonomimiz değil. Derdimiz deniz-
ler ve balıkçılık.

Aynı derdi ele alan Denizlerin 
Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balık-
çılar adlı belgesel, WWF Türkiye’nin 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) hazır-
ladığı, günümüzde denizlerin kar-
şı karşıya kaldığı tehditlere dikkat 
çeken çalışmalardan biri. İzmir Mor-
doğanlı balıkçılar üzerinden kurgu-
lanan belgeseli izlerken sürdürü-
lebilir balıkçılık için küçük ölçekli 

balıkçılığın ne denli önemli olduğu-
na bir kez daha ikna oluyor insan.

Ancak WWF’nin de vurguladığı 
gibi, zaten sınırlı olan doğal kay-
naklarımızı sürdürülebilir biçimde 
kullanmayı başaramıyoruz, sürekli 
artan yüksek talep ve aşırı avlan-
ma denizlerin karşılayabileceğinden 
çok daha fazla. Günümüzde eri-
şilebilen balık rezervlerinin yüzde 
80’e yakınının aşırı avlanma tehdidi 
altında olduğu biliniyor ve sık sık 
küçük ölçekli balıkçıların denizde 
kalma sürelerinin artmasına rağ-
men yakaladıkları balık miktarının 
giderek azaldığına dikkat çekiliyor.

Av sezonunun bitişi vesilesiyle 
Deutsche Welle Türkiye’de yayım-
lanan bir haberde, yıllardır tekne-
lerde tayfa olarak çalışan bir balık-
çı, meselenin birinci elden tanı-
ğı olarak son 15 yılda denizlerde 
balıkların büyük bölümünün yok 
olduğunu söylüyor, konuyu gayet 
net ifadelerle anlatıyordu.

“Bu denizleri biz kuruttuk. Tek 
bir cihazın ayarını yapmak için ton-
larca balığı denizden çekiyorduk. 
Sonra balıklar küçük gelince denize 
tekrar atıyorduk. Ancak o balıkların 
yüzde 70'i ölüyordu. Bu hep böyle 
devam etti. Kimse denizleri düşün-
medi. Gelecek nesilleri düşünmedi. 
Şimdi denizlerde balık kalmadı.” 

Marmara’ya suni teneffüs
Sadece balıkçıların gözlemleri 

bile durumun ne denli problemli 
olduğunu gösteriyor. Onların ifade-
leriyle söylersek, Marmara’da balık 
bulmak kısa bir süre sonra hayâl 
olacak. 

Marmara’yla ilgili uyarılar daha 
önce de yapılmıştı. Balıkların belli 
bir seviyenin altına inemediği, oksi-
jenin olmadığı vurgulanmıştı. Ve 
tabii sebebinin de atıkların oksijeni 

tüketmesi olduğuna dikkat çekili-
yordu. Aslında bu noktada söyle-
nen çok net: Çanakkale’den giren 
oksijenin yüzde 60’ı İstanbul Boğa-
zı’ndan çıkarken tükenmiş oluyor. 

Son olarak geçen ay Marma-
ra'da balıkların yaşayabileceği 
derinliğin, başka hiçbir denizde 
olmadığı kadar sığlaştığı açıklan-
dı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’nde görevli bilim insanlarının 
verdiği bilgiye göre, 1950'lerde 
1,200 metre derinliğe inebilen 
balıkların günümüzde inebildi-
ği derinlik oksijensizlik nedeniyle 
sadece 25-30 metre.

Marmara Denizi’nin çevresinde 
kurulan sanayi tesislerinin atıkla-
rını arıtmadan doğrudan denize 
vermesi de balıkların azalmasın-
daki nedenler arasında gösterili-
yor. Ayrıca Marmara kıyılarındaki 
insan nüfusunun artması ve buna 
bağlı olarak evsel suların gerçek 
bir arıtmadan geçirilmeden yıllar-
ca denize bırakılması ve Karade-
niz ile Marmara’ya akan nehirlere 
karışan gübre ve tarım ilaçlarının 
denize taşınması da denizlerdeki 
kirlilik ve balık popülasyonu üze-
rinde tahripkâr bir etki yaratıyor. 
Kısacası, bilinçsiz avlanma bir yan-
dan, kirlilik diğer yandan Marmara 
Denizi’ndeki canlı hayatı öldürüyor.

Akdeniz’in kaderi değişebilir
Tabii ki durumun en vahim 

olduğu yerlerden birinin Akdeniz 
olduğunu görmemek mümkün 
değil. WWF’ye göre, Akdeniz’de son 
50 yılda, balık stoklarının gelişi-
mi için çok önemli yaşam alanları 
olan posidonia türü deniz çayır-
larının yayılım alanlarının yüzde 
34’ü yok oldu. Bu duruma denizi 
bir tür yok oluşa sürükleyen plas-
tik kirliliği de eklenince mevcut 

durumdan çıkmak keskin müda-
haleler ve uygulamalar olmadan 
mümkün gözükmüyor.

Akdeniz’de aşırı ve yasa dışı 
balıkçılığın önlenmesi için öneri-
len acil tedbirler şöyle sıralanıyor: 
Etkin izleme ve kontrol sistemle-
rinin oluşturulması, daha sürdü-
rülebilir balıkçılık yöntemlerinin 
desteklenmesi, küçük ölçekli balık-
çılığın desteklenmesi, balıkçılığa 
dayalı planlamaların uzun vadeli 
ve bölgesel odaklı yapılması, habi-
tatların korunması için yönetilen 
deniz alanlarının kullanılması, 
amatör balıkçılığın düzenlenme-
si, bilinçli bir tüketim anlayışının 
geliştirilmesi. 

Tabii, insan bir yandan da 
düşünmeden edemiyor: WWF’nin 
de aralarında bulunduğu çevre 
mücadelesinde önemli yer tutan 
örgütlere rağmen, içinde yaşadığı-
mız tüketime dayalı dünya düzeni 
hangi müdahaleye ne derece izin 
verir; doğrusu kestirmek zor. Yıl-
lar evvel Postexpress’te okuduğum, 
Eduardo Galeano’nun sözleri geli-
yor aklıma.

“Doğa yüzyıllar boyunca bir 
ucube olarak görülen, düzeltilmesi, 
hizaya getirilmesi, zapturapt altına 
alınması gereken bir şeydi. Son 
yıllarda -eylemde değil ama laf-
ta, hepimizin yeşil olduğunu iddia 
eden reklamlarda- korunması 
gereken bir şeye dönüştü. Daha 
iyi ve daha uzun süre yararlanma 
amacıyla korunması gereken bir 
şey. Yani hâlâ bizden ayrı, karşı-
mızda. Özellikle bunlardan dolayı, 
yerlilerin aidiyet, ortaklık duygu-
sunu anlamak, yeniden keşfetmek 
önemli. Doğa, bir manzara değildir. 
İçimizde o, bizimle birlikte yaşıyor. 
Ona karşı işlenen her suç, bir inti-
har oluyor...”

Yaşamak ve balık tutmak
1954 tarihli “Sait Faik'le son 

röportaj”da Gülen Erdal neden 
hep denizden ve balıkçılardan 
bahsettiğini sorduğunda Sait 
Faik şöyle cevap verir. “Adada 
oturuyorum. Denizi pek çok 
severim, balıkçıları da öylesine. 
Balıkçı kahvesine gider oturu-
rum. Oraya çeşitli balıkçılar gelir, 
ben onlarla ahbaplık eder, kayık-
larıyla denize çıkar, onları avla-
mağa çalışırım.” 

“Yaşamak nedir” sorusunu 
kendine göre yanıtlarken de aynı 
sade ve kesin vurguyla ilk sırada 
anar balık tutmayı. “Balık tutmak, 
kahvede oturmak, yanımda çok 
sevdiğim köpeğim, insan tanımak, 
Beyoğlu’nda bir aşağı bir yukarı 
dolaşmak, arada içmek, hikâye 
yazmak, velhasıl hiçbir şeye bağ-
lanmadan avare gezmek bütün 
gün. İşte ben böyle hayattan zevk 
alırım, buna yaşamak derim.”

Eskiden böyle keyifle ve tabii 
bollukla, bereketle, sağlıkla anı-
lan balıklar ve balıkçılıktan artık 
aynı şevkle bahsetmek mümkün 
değil. Artık balığın midesinden 
çıkan plastiği, eskinin ucuz balık-
larının bile ne kadar pahalandı-
ğını, türlerin nasıl yok edildiğini, 
kaçak ya da bilinçsiz avlanmayı, 
uygulanmayan yasaları, yetersiz 
yaptırımları, günlük çıkarlara tes-
lim edilmiş deniz ürünleri ekono-
misini konuşuyoruz, ne yazık ki...

Öyleyse yine Galeano’nun 
sözleriyle bitirelim... “Biz bugün, 
sürekli olarak daha zehirlenen 
bir hava, su ve toprakta yaşı-
yoruz. Her şeyden önce, ruhun 
da zehirlendiği bir dünya bu. 
Arzum, bizi kendimize getirecek 
o arı enerjileri tekrar bulabil-
memiz!”

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Balık avı sezonu sona 
erdiğinde birçok kişi 
aynı soruyu sordu; 
biten sadece sezon 
muydu, yoksa deniz-
lerde balık da mı biti-
yordu. Bu simgesel 
soruya dramatik bir 
evet cevabı vermeye 
çok az kaldı. Gelecek 
nesiller bizi “denizi 
bile kurutan ataları-
mız” olarak mı ana-
cak? Sonun başlangıcı 
ilk bizim çevremiz-
deki denizlerde mi 
görülüyor?

Tüketilmiş denizlerle  
yaşamaya hazır mıyız?



Mayıs 2022 www.marinedealnews.com 

34 YAŞAM  

Milli kürek sporcuları 2024 
Paris Olimpiyatları için gün 
sayarken Sanmar Denizcilik, 
Türkiye Kürek Federasyonu ile 
bir yıllık sponsorluk anlaşması 
imzaladı. İmzalanan anlaşma 
neticesinde Sanmar Denizci-
lik, Türkiye Kürek Federasyo-
nu’nun ilk resmi ana sponsoru 
oldu.

1957 yılında kurulan Türkiye 
Kürek Federasyonu (TKF), geç-
tiğimiz yıllarda Türkiye adına 
oldukça önemli başarılar elde 
etti. Rio 2016 ve Tokyo 2020 
Olimpiyatları’na katılmaya hak 
kazanan millilerimiz, bu güne 
kadarki en başarılı U23 spor-
cularıyla 11 A-Final (madalya 
kazananlarını belirleyen yarış) 
yarışına katıldı. Avrupa ve Dün-
ya şampiyonalarında 8 madal-
ya kazanan Kürek Milli Takımı; 
Dünya Şampiyonası'nda birin-
cilik ve üçüncülük madalyala-
rı, Avrupa Şampiyonası'nda da 
ikincilik madalyası kazandı.

Türk kürek sporcularının 
başarısı, Türkiye Kürek Fede-
rasyonu’un yetenekli gençleri 
tespit etmek ve geliştirmek için 
oluşturduğu güçlü ve destekle-
yici altyapı ile kürek sporunun 

19’uncu yüzyıla uzanan köklü 
tarihine ve birikimine dayan-
maktadır. Federasyonun Milli 
Takım Antrenörleri; ülke gene-
linde ziyaret ettikleri okullar-
da geleceğin potansiyel dünya 
şampiyonlarını, belirledikleri 
ölçütlere göre seçmelere tâbi 
tutarak, bu seçmelerde başarılı 
olan sporcuları en yakın kürek 

kulüplerine yönlendirmektedir. 
Federasyonun girişimleri 

arasında yeni yetenekler keş-
fetmek ve spora kazandırmak 
için Uluslararası Kürek Fede-
rasyonu yönergelerini takip 
etmek gibi ilerici yaklaşım-
ları da bulunmaktadır. TKF 
aynı zamanda bu girişimlerini 
kuvvetlendirmek için Türki-

ye Olimpiyat Hazırlık Merkezi 
(TOHM) ile yakın işbirliği içeri-
sindedir.

Sanmar Denizcilik CFO’su 
Dr. Kerim Kazgan, “Türkiye 
Kürek Federasyonu’na  spon-
sor olmaktan dolayı çok mut-
luyuz, bu sayede kararlılıkları 
ve başarıya ulaşmak adına har-
cadıkları üstün eforla yalnız-
ca bireysel kazançlarına değil, 
kürek sporunun başarısı ve 
gelişimine bütün olarak  katkı-
da bulunan sporcularımıza da 
destek oluyoruz. Sanmar gibi 
Türkiye Kürek Federasyonu da 
devam etmekte olan bir başa-
rı hikâyesi… Sponsorluğumuz 
umarız federasyonun başarıla-
rı ve çok daha fazlası için sahip 
oldukları potansiyel karşısında, 
hissetiğimiz gururun bir yan-
sıması olur. Sanmar Denizcilik 
olarak ükemizde ve uluslarara-
sı arenada muhtelif başarılara 
imza atmış genç nesil sporcu-
larımızı desteklemek bizler için 
mutluluk verici,” dedi.

Türkiye Kürek Federasyo-
nu Başkanı Erhan Öztürk ise 

“Federasyonumuzun şimdiye 
kadarki ilk sponsorluk anlaş-
masını, ulusumuzun genç 

jenerasyonlarına büyük önem 
veren bir firmayla imzalamış 
olmaktan büyük kıvanç ve 
gurur duyuyoruz. Türk sporu-
na sağladıkları bu önemli des-
teği uluslararası arenalardaki 
madalyalarla taçlandıracağız. 
Sanmar’ın gelişmekte olan 
kürek sporu adına yaptığı ve 
diğer spor branşlarına da örnek 
olacak bu katkı, spor tarihinde 
kalıcı bir iz bırakacak,” şeklinde 
konuştu.

TKF ile yapılan bu sponsor-
luk anlaşması, Sanmar’ın ilk 
uzun süreli sponsorluk anlaş-
ması olacak. Türk kürek spor-
cuları ve kulüpler için yakın 
zamanda yapılacak en önemli 
yarışlar 15-17 Nisan’da Sapan-
ca’da gerçekleşecek olan “San-
mar Denizcilik Büyükler Türki-
ye Şampiyonası” ve bunu takip 
eden 26-28 Ağustos tarihlerin-
de “Sanmar Denizcilik Türkiye 
Gençler Şampiyonası” olacak.

Uluslararası platformlarda 
ise her yıl tekrarlanan ve 2024 
Paris Olimpiyatları’nın katılım-
cılarını belirleyecek olan Dün-
ya Kupası yarışları ve Avrupa 
Şampiyonası da bu yaz gerçek-
leştirilecek.

Sanmar Denizcilik, Türkiye Kürek 
Federasyonu'na ilk resmi ana sponsor oldu

Enerji dolu performansı ile din-
leyenlerini hayran bırakan ünlü 
keman virtüözü   Ara Malikian, 
New Age’den beslenen klasik 
müzik olarak tanımladığı stiliyle 
gittiği her yerde biletleri günler 
öncesinde tükenen dünya tur-
nesini, Piu Entertainment orga-
nizasyonuyla İstanbul’a taşıyor.

“The Ara Malikian World Tour” 
kapsamında yeniden Türkiye'ye 
gelecek olan  keman virtüözü 
Ara Malikian, kemanını adeta 
konuşturduğu nefes kesici sah-
ne şovlarıyla 9 Haziran'da Zorlu 
PSM’de hayranlarıyla buluşacak.

İlk konserini 13 yaşında 
veren Ara Malikian’ın müziğe 
ve kemana olan tutkusu yıllar 
içinde onu dünyanın en ünlü 
keman virtüözlerinden biri yaptı. 
Müziği ile ilham veren, özgün 
performanslarıyla tutkusunu 
kemanıyla anlatan Ara Mali-
kian, bu sefer ilhamını kendi 
oğlundan aldı. Oğluyla birlikte 
geçirdiği zamanların büyüsüy-
le, unuttuğu duygularını tekrar 
canlandırdığı bu etkileyici yolu 
sahnelere taşıyor.

Ara Malikian ile eşsiz bir yaz gecesi
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Cehalet Tutkusu Benden Denizci Olmaz 
Karayipler'de Bir Türk 
Korsanı

Tamamlanmamış Kentsel Devrim: 
Günümüz Türkiyesi'nde Kent, Kriz 
ve Gündelik Hayat

KİTAP KÖŞESİ
Bilginin ve bilgiye ulaşma yol-
larının yeniden tanımlandığı 
günümüzün hakikat sonrası, 
post-endüstriyel dünyasında 
gerçekle yalanı ayırt etmek 
zaman zaman imkânsız hâle 
geliyor, bu da kasıtlı olarak bil-
memeyi seçen insanların sayı-
sının gitgide artmasına neden 
oluyor. 
Filozof, sosyolog ve hukuk teo-
risyeni Renata Saleci, Cehalet Tutkusu’nda, insanlık 
durumunun daima bir parçası olduğunu savundu-
ğu “cehalet”i ve bağlantılı olarak “inkâr” kavramını 
masaya yatırıyor; hem travmatik bilgiye ulaşmaktan 
kaçınan insan doğasını hem de ideolojik mekanizma-
ları sekteye uğratacak bilgiyi inkâr yollarını insanlık 
durumu üzerinden açıklıyor. Kasıtlı cehaletin bilhassa 
kriz anlarında olumlu bir yanının da olabileceği fikrini 
dile getiriyor; cehaletin güce nasıl dönüşebileceğini 
disiplinlerarası örneklerle aktarıyor.
Renata Salecl, cehaletin sosyal ve psikolojik neden-
lerini inceliyor; cehalet tutkusunun aşktan hastalığa, 
travmadan genetiğe, adli tıptan büyük veriye kadar 
hayatımızın pek çok alanını nasıl etkilediğine dikkat 
çekiyor.

Yazar: Renata Salecl
Timaş Yayınları

Tarihi mirasımız olan denizcilik 
kültürümüze her dönemde ilgiy-
le yaklaşan Mersin Deniz Ticaret 
Odası, nitelikli eserlere destek ver-
meye devam ediyor. 
Benden Denizci Olmaz, esasen 
müzik sektöründe yapımcı/pro-
düktör olarak çalışan Nezih Kılıç-
kını’nın işyerini sattıktan sonra 
bir yelkenli tekne sahibi olması ile başlayan deniz serüvenini 
ve teknesi ile dünyayı dolaşmasını konu ediniyor.
Kitapta, karayla bağını giderek koparan ve tamamen tekne-
sinde yaşamaya başlayan Kılınçkını’nın acemi bir yelkenci-
den usta bir denizciye dönüşme serüvenine tanıklık ediliyor. 
Benden Denizci Olmaz adlı kitapta, denizcilik ya da yelkencilikle 
ilgili hiçbir bilgisi ve deneyimi olmayan Kılıçkını’nın satın aldığı 
tekne ile Türkiye kıyılarındaki seyirleri, Atlantik geçişi, Karayip-
ler’deki tecrübeleri samimi ve nüktedan bir dille anlatılıyor.
Yazarın Mahayana adlı teknesiyle seyri sırasında tuttu-
ğu notlardan oluşan kitapta ayrıca denizcilik/yelkencilik 
jargonunu bilmeyenlerin faydalanabileceği bir de sözlük 
bulunuyor. 

Yazar: Nezih Kılınçkını
Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları

Eda Acara ve Mehmet Penpeci-
oğlu’nun derlediği “Tamamlan-
mamış Kentsel Devrim: Günümüz 
Türkiyesi’nde Kent, Kriz ve Gün-
delik Hayat”, kolektif bir çabanın 
ürünü. Kitap, Türkiye’de kentlerin 
değişiminin ardındaki toplum-
sal, siyasal ve ekolojik kökenleri 
çözümleyen; kent kuramına dair 
yeni bir arayışın Türkiye’den ilk 
adımlarını atmayı hedefliyor; 
kentsel siyaset, kentsel sosyoloji ve kentsel coğrafya alan-
larındaki yeni kuramsal tartışmaları, saha araştırmaların-
dan edinilen özgün verilerle okura sunuyor.
Eda Acara, Esin Özdemir, Gül Tuçaltan, Hilal Kara, Meh-
met Penpecioğlu, Mustafa Kemal Bayırbağ, Özge Erbaş, 
Seth Schindler, Sezen Savran tarafından kaleme alı-
nan  kitapta yer alan makaleler, kentsel siyasetten yöne-
tişime, kentlerin dönüşümünden politik ekolojiye, kent 
planlamadan kentsel hareketlere kadar çeşitli alanlarda 
derinlikli nitel araştırmaları; coğrafyayı, mekânı ve günde-
lik hayatı çözümleyen yeni, eleştirel ve bütünlüklü bir çer-
çeve oluşturarak bir arada yorumlarken okuru da birlikte 
düşünmeye davet ediyor.

Derleyenler: Eda Acara, Mehmet Penpecioğlu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Karayipler'de Bir Türk 

Akdeniz Koruma Derneği, 
denizlerimize sonradan giren 
yeni türler hakkında bilginin 
artması, balıkçıların bu türlere 
yönelik izlenimlerini aktarma-
sı ve Derneğin yeni balık tür-
lerine yönelik gerçekleştirdiği 
çalışmaların aktarılması için 
Göcekli ve Fethiyeli balıkçılara 
Yeni Balıklar Semineri gerçek-
leştirdi. 

İklim değişikliğinin etkisiy-
le artan deniz suyu sıcaklığı; 
Kızıldeniz, Hint Okyanusu gibi 
farklı ekosistemlere ait türler 
için Akdeniz Havzası'nı her 
geçen gün daha yaşanabilir 
hâle getiriyor. Cebelitarık Boğa-
zı, Süveyş Kanalı ve gemile-
rin balast suları ile taşınan bu 
yeni türler, yabancısı oldukları 
Türkiye denizlerine hızla uyum 
sağlayıp çoğalırken bir yandan 
da yerli balık türleri ve küçük 
ölçekli balıkçılık ekonomisi 
üzerinde tehditler yaratıyor. 
Aslan balığı, kılkuyruk mercan, 
asker balığı, lokum balığı, uzun 
dikenli denizkestanesi, Türki-
ye kıyılarında son birkaç yıldır 
yaşamaya ve hızla yayılmaya 
başlayan türler arasında yer 
alıyor. Akdeniz Koruma Der-
neği, 2012 yılından bu yana 
istilacı olarak da adlandırılan 
yeni balık türlerinin izlenme-
si için çalışıyor. Aynı zamanda 

yenebilir yeni balık türlerinin 
sofralara dâhil olmasını sağla-
yarak, bu türlerin yerel türler 
üzerindeki baskının azaltılma-
sı ve küçük ölçekli balıkçılara 
yeni bir gelire dönüşmesi için 
faaliyet gösteriyor. Bu kapsam-
da Dernek, Göcek’te gerçekle-
şen Yeni Balıklar Semineri ile 

Göcekli ve Fethiyeli balıkçılarla 
bir araya geldi.

Yeni Balıklar Semineri’nde 
Akdeniz Koruma Derneği’nin 
istilacı türlere yönelik 2012 
yılından beri gerçekleştirdik-
leri çalışmaları, bu çalışmalar 
sonrasında artan yenebilir tür 
satışları sonrası küçük ölçek-

li balıkçının gelirinde yaşanan 
artışı verilerle birlikte ortaya 
kondu. Etkinlikte gerçekleş-
tirilen sunumlar arasında 
yer alan T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma, Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü’nden Merve Karakuş, 
aslan ve balon balığına yöne-

lik gerçekleştirilen çalışmalara 
yönelik aktarımlarda bulundu. 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer 
Tosunoğlu ise aslan balığı 
avcılığında kullanılabilecek av 
araçlarına yönelik balıkçıları 
bilgilendirirken, bu alanda kul-
lanılacak av araçlarına yönelik 
Akdeniz Koruma Derneği’yle 
çeşitli araştırmalar yürüttük-
lerinin bilgisini de paylaştı. 
Seminerin devamında Dr. Tolga 
Taymaz, istilacı balık türlerinin 
veya zararlı deniz canlılarının 
oluşturduğu sağlık sorunlarına 
yönelik sunum gerçekleştirdi. 
Seminerin sonunda Akdeniz 
Koruma Derneği tarafından 
aslan balığının nasıl temizlen-
mesi gerektiği uygulamalı ola-
rak gösterildi. Sunumların yanı 
sıra seminerde yerel balıkçılar, 
yeni balık türlerine yönelik izle-
nimleri ve kaygılarını aktardı. 

Yeni Balıklar Semineri’nde 
Göcekli ve Fethiyeli balıkçıların 
yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Fethiye İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Deniz Tica-
ret Odası Fethiye Şubesi, Fethiye 
Çalış ve Göcek İnlice Su Ürünle-
ri Kooperatifi ile Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF)’ndan yetki-
liler yer aldı. 

Yeni balık türlerine karşı beyaz bayrak 




