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‘Avrupa stagflasyondan uzak’
Avrupa Merkez Bankası’nın yapmış oldu-

ğu analiz, Avrupa ekonomisinin stagflas-
yon senaryosundan uzakta olduğuna işaret 
ederken ekonomistler belirsizliğin yüksel-
diğine de vurgu yapıyor. Uzmanlar henüz 
enflasyonla durgunluğun birlikte olduğu 
bir senaryonun uzak olduğu görüşünde ve 
1970'lerde yaşanan bir stagflasyon gerçek-
leşmesini şu an Avrupa'da beklemiyor.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden 
savaş, enerji ve gıda da artan maliyet, enflas-
yon beklentilerini yükseltirken ekonomilerde 
belirsizlik hâkim. ABD'de Beyaz Saray ve 
ekonomi yönetimi henüz resesyon öngörme-
se de resesyon olasılığının arttığına dikkat 
çeken kurumların sayısı giderek çoğalıyor. 
Bazı kurumlar Amerika’da resesyonun yıl 
sonuna dek  yaşanabileceğini ifade ediyor. 

‘Merkez bankaları şahin duruş sergiliyor’
Dünya ekonomisinde, 2021'in son ayla-

rından bu yana özellikle Amerika ve Euro 
Bölgesi’nde, büyüme hız keserken fiyat artış-
larında yaşanan hız ise dikkat çekici. Enf-
lasyonun önüne geçebilmek için merkez 
bankalarının faizleri artırmasının yanı sıra 
para arzını, tüketici talebini daraltmak, ücret 
artışlarını baskılamak gerekiyor. Bu önlemler 
ise ekonomik durgunluğu hızla daralma 

içine itme riskini getiriyor. Merkez bankaları-
nın enflasyonla mücadelesinde sergiledikleri 
şahin adımlar ekonomiyi daraltırken işsizlik 
ve piyasalarda oynaklık giderek artıyor. 

Durgunluk eğilimine karşı ekonomik 
büyümeyi teşvik edici, düşük faiz, parasal 
genişleme, yüksek ücret politikaları, hükû-
metlerin sermaye üzerindeki vergileri azal-
tarak ekonomik faaliyeti canlandırma çaba-
ları, bu kez enflasyonu çift hanelere doğru 
taşırken önümüzdeki aylar içinse üç haneli 
rakamlar konuşuluyor. Artan enflasyon ise 
vatandaşın cebine zam olarak yansırken 
bir yandan da yüksek enflasyona karşı yatı-
rımını korumak isteyenler arsa, araba ve 
konuta yöneliyor. 

Merkez başkanları tarafından yapılan 
açıklamalar, enflasyonla mücadele için 
tüm araçların kullanılacağı yönünde ve 
hedef enflasyon rakamları yakalanana 
kadar politikalardan taviz verilmeyeceği 
açıklamaları yapılıyor. 

Stagflasyon mu, resesyon mu?

RÖPORTAJ

'Türkiye'de denizcilik 
engelleniyor'
GEMİMO Başkanı Yaşar Canca 
ile geçmişten geleceğe deniz, 
denizcilik ve Türkiye’nin 
denizcileşmesi üzerine özel bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

Mengi Yay Yatçılık 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Mengi:
Biz bu mesleğe gönül vermiş, 
emeği geçmiş herkese her 
türlü desteği veriyoruz ancak 
bu emeği olmayan kişilerin 
çalışanlarımızı almalarına 
çok içerliyoruz. 

Türk gemileri çevre 
dostu olacak
Hurdaya ayrılan 
Türk bayraklı gemilerin 
yerlerine yeni gemi inşa 
edilmesi için sağlanan 
teşvik miktarı artırıldı.
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JEOPOLITIK
Yunanistan, 
Balkanlar ve ötesi
Yunanistan ikili ilişkilerde 
gerilim stratejisini umarsızca 
uygulamaya devam ediyor. 
Tek elden çıkan ve birbirini 
tekrar eden argümanlar 
ısrarla kullanılıyor. 24

25

14

HABER

RÖPORTAJ

Dünya ekonomilerinde gittikçe 
artan resesyon endişesi riskli var-
lık fiyatları üzerinde etkili olmayı 
sürdürüyor. Küresel ekonomiler 
merkez bankalarının önderliğin-
de yüksek ve kalıcı enflasyon-
la para politikaları aracılığıyla 
mücadele ederken ekonomiler 
daralmaya mı sürükleniyor kay-
gısı ise piyasalarda endişenin 
hâkim olmasına neden oluyor
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Türkiye’nin en çok Ar-Ge har-
caması yapan şirketlerini sıra-
layan Türkiye Ar-Ge 250 Araş-
tırması yayımlandı.

Bu yıl dokuzuncusunun ger-
çekleştirildiği Türkiye Ar-Ge 250 
Araştırması’nda yer alan 500 
firma Ar-Ge harcamasını 25 
milyar 449 milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye Ar-Ge 250 Araş-
tırması’nda yer alan ihracat 
sıralamasındaki ilk 500 firma, 
Kamuoyunu Aydınlatma Plat-
formu’nda Ar-Ge datasını açık-
layan firmalar ve T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 
Ar-Ge merkezi olan firmalara 
iletilen anketlere verilen yanıt-
lar ile hazırlandı.

Araştırmanın temel datası, 
Firmaların 2021 yılında yap-
tıkları Ar-Ge harcamaları, 2022 
yılı için planladıkları Ar-Ge 
harcamaları, Ar-Ge personel 
sayısı, 2021 yılında Ar-Ge mer-
kezlerinden alınan patent sayı-
sı, faydalı model sayısı, tasarım 
tescil sayısı ve marka sayısın-
dan oluşuyor.

Aselsan zirvede
Ar-Ge’deki toplam büyümede 

en büyük pay sahibi savunma 
sanayi firmaları oldu. İlk 50 firma-
nın 2021 yılındaki Ar-Ge yatırım-
ları toplamının yüzde 65,93’lük 
bölümünü sanayi savunma fir-
maları oluşturdu. Bu oran 2020 
yılında yüzde 60,7 düzeyindeydi. 
İlk 50 firma arasında yatırımla-
rında 2017-2021 arasında sırasıy-
la yüzde 50,8, yüzde 49,7, yüzde 
58,2, yüzde 55,9, yüzde 62,8 gibi 
çok yüksek bölümünü sadece 
Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TEİ ve 
Havelsan gibi TSK Güçlendirme 
Vakfı'nın beş önemli firması ger-
çekleştirdi.

Ar-Ge yatırımlarında-
ki liderlik pozisyonunu 2021 
yılında da koruyan Aselsan, 
2020’de 381 milyon TL yatırım 
yaparken bunu 2021’de 2 mil-
yar 258 milyon TL artırarak 5 
milyar 615 milyon TL’ye ulaş-
tırdı. Son yıllarda Ar-Ge’nin 
lokomotifi olan Aselsan'ın 
toplamı 1094’ü bulan Ar-Ge 
projesi bulunuyor.
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01 Genel piyasa görüşlerinden 
ayrılan bazı ekonomistler ise 
Amerikan Merkez Bankası’nın 
faiz artışını enflasyonla müca-
dele için alınmış bir karar ola-
rak değerlendirmiyor. Faiz artış-
larının nedeni olarak işsizliğin 
artması ve ücret baskısı göste-
riliyor. Böylelikle arz kaynaklı 
enflasyon derinleşecek ve ABD 
ekonomisi stagflasyon sürecine 
girecek görüşleri bildiriliyor. 

TCMB faiz artırmadı 
Gelişen ülkelerin merkez 

bankaları faiz artırımına gider-
ken Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) haziran ayında-
ki para politikası toplantısında 
faizi sabit bıraktı ve fiyat istik-
rarı temel amacı doğrultusunda 
enflasyonda kalıcı düşüşe işaret 
eden güçlü göstergeler oluşana 
ve orta vadeli yüzde 5 hede-
fine ulaşıncaya kadar elindeki 
tüm araçları liralaşma stratejisi 
çerçevesinde kararlılıkla kullan-
maya devam edeceği mesajını 
verdi. 

Çin’de Omicron 
dalgası bitmiyor
Dünyanın en büyük ikin-

ci ekonomisi olan Çin’de ise 
Omicron varyantı ile mücade-
le tüm sıkılığıyla devam ediyor. 
Sıfır vaka politikasıyla virüsün 
önüne geçmeye çalışan ülkenin, 
bazı bölgelerinde halk evlerin-
den çıkamazken alınan tedbir-
ler tedarik zincirlerinde aksa-
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maya sebep oluyor ve küre-
sel ekonomileri de olumsuz 
etkiliyor. 

Pandemi bitmedi
Dünyanın pek çok yerin-

de pandemiye dair alınan 
önlemler kaldırıldı. Fakat 
artan vakalar ve yeni var-
yantlar ekonomiler için hâlâ 
büyük tehdit oluşturuyor. 
Yeni varyantlar öldürmese 
de kış aylarında kapanma-
ların yeniden yaşanması ris-
kini barındırıyor. Bu neden-
le ekim ayında piyasalarda 
daha karamsar bir havanın 
hâkim olması öngörüsü, 
yatırımcıyı riskli varlıklar-
dan kaçışa yönlendiriyor. 

Dünya resesyona mı 
gidiyor stagflasyona mı?
Dünya Bankası Başkanı 

David Malpass, Ukrayna ve 
Rusya arasında devam eden 
savaş, Çin'deki Covid-19 
kapanmaları, tedarik zin-
cirindeki aksaklıklar ve en 
son 1970'li yıllarda görülen, 
zayıf büyüme ve yüksek enf-
lasyonun bir arada olduğu 
stagflasyon riskinin yüksel-
mesinin küresel büyümeye 
sekte vurduğunu söyledi.

Raporun önsözünü yazan 
Dünya Bankası Başkanı Mal-
pass, "Bugün stagflasyon 
tehlikesi yüksek. Dünyanın 
büyük çoğunluğunda yatı-
rımların zayıf olması nede-
niyle bu on yılda büyüme 
yüksek olasılıkla zayıf sey-
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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.

redecek. Enflasyonun birçok 
ülkede son birkaç on yılın 
en yüksek seviyesinde olma-
sı ve arzdaki büyümenin 
yavaş seyretmesi, enflasyo-
nun daha uzun süre yüksek 
kalması riskini beraberinde 
getiriyor" ifadelerini kullandı.

Merkez bankalarına 
güven kalmadı
Fed haziran öncesi yap-

tığı sözlü yönlendirmelerde 
federal fonlama oranında 
haziran ve temmuz toplan-
tılarında, kesin olmamakla 
birlikte, 50 baz puan artış 
patikasında olduğunu işaret 
etti. Haziran toplantısına iki 
gün kala piyasalarda fiyatla-
nan 75 baz puan faiz artışı 
ve toplantıdan çıkan sonuç, 
merkez bankasının bundan 
sonra atacağı adımlara karşı 
dair güvensizlik oluşturdu. 

Dünyada değerlenen dolar 
ve gelişmekte olan ülkele-
rin para birimlerinin dolara 
karşı savaşında merkez ban-
kaları, faiz artırımlarına gidi-
yor. Fakat enflasyonun kalıcı 
bir şekilde düşeceğine dair 
fikir birliği sağlanmazsa mali 
piyasalarda bir düzelme de 
beklenmiyor. ABD tarafından 
yapılan resesyon beklemiyo-
ruz açıklamaları ise piyasa-
ları ikna edebilmiş durumda 
değil. Küresel piyasalarda 
parasal akış ise durgunluğa 
karşı hazırlıksız yakalanma-
mak için pozisyon almaya 
çalışıyor. 

Savunma Sanayi 
Ar-Ge'de zirvede
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı İsmail Demir, Türk mühen-
dislerince tamamen millî imkânlar-
la tasarlanan STM500 denizaltısının 
üretim faaliyetine mukavim tekne 
test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

STM500 denizaltısının ileri ve 
modern savaş sistemleriyle yapı-
lacağını vurgulayan Demir, "Mil-
lî denizaltı serüvenimizde tarihi 
adım. Türk mühendisleri tarafın-
dan tamamen millî imkânlarla 
tasarlanan STM500 denizaltısının 
üretim faaliyetine mukavim tekne 
test üretimiyle başlıyoruz. STM500 
hem açık deniz hem de sığ sularda 
görev yapabilecek şekilde tasarlan-
dı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler 
harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik 
ihtiyaçlara cevap verecek dona-
nımları bünyesinde barındıracak 
STM500, ileri ve modern savaş sis-
temleriyle donatılacak" dedi.

30 gün kesintisiz görev süresi
Türk mühendislerinin ese-

ri küçük boyutlu millî denizaltı 
STM500, hem sığ sularda ve hem 
de açık deniz şartlarında görev 
yapabilecek. Keşif gözetleme, özel 
kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi 

gibi global taktik ihtiyaçlara cevap 
verecek donanımları bünyesin-
de barındıracak STM500, ileri ve 
modern savaş sistemleriyle donatı-
lacak. STM500, 18 kişilik müretteba-
ta ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler 
ekibi ile 30 gün kesintisiz her türlü 
görevi icra edebilecek. Platform, 4 
atışa hazır torpido kovanı ile top-

lamda 8 ağır torpido ve güdümlü 
füze atış gücüne sahip olacak.

Millî denizaltı STM500 yüksek 
ihracat potansiyeli taşıyor
Yurt dışında ilgi gören STM500 

için görüşmeler sürüyor. Türkiye, 
havacılık ve uzay teknolojilerin-
de olduğu gibi stratejik bir alan 

olan denizaltı teknolojilerinde de 
STM'nin önderliği ve yerli sana-
yinin katılımıyla çalışmalarına 
devam ediyor. 

STM Genel Müdürü Özgür Güler-
yüz, "Yüksek ihracat potansiyeli taşı-
yan STM500 denizaltımızda, emeği 
geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutlu-
yorum” açıklamasında bulundu.
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Millî denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor

Japonya beşinci 
Mogami Sınıfı 
fırkateynini 
suya indirdi
Japon Deniz Öz Savunma 
Kuvvetleri (JMSDF), donan-
ma için beşincisi inşa edilen 
Mogami Sınıfı fırkateyni için 
suya indirme ve isim verme 
töreni düzenledi.

Mitsubishi Heavy Indus-
tries (MHI) tersanesi Naga-
saki Shipyard & Machinery 
Works’te suya indirilen fırka-
teyne Yahagi ismi verildi.

Serinin ilk gemisi JS Moga-
mi 3 Mart 2021'de yine Naga-
saki Shipyard & Machinery 
Works’te suya indirilmiş ve 
isim verilmişti.

Japonya’nın yeni nesil fır-
kateynleri 130 metre uzunlu-
ğa ve 16 metre genişliğe sahip. 
İki adet MAN 12V28/33D STC 
dizel motoru ve bir Rolls-Roy-
ce MT30 gaz türbini ile kom-
bine bir dizel ve gaz tahrik 
sistemiyle çalışan Mogami 
Sınıfı fırkateynlerin en az 30 
knot hıza ulaşması bekleniyor.

Çok amaçlı kullanım için 
geliştirilen fırkateynler, Japon-
ya kıyılarına yakın operasyon-
lar için daha kompakt ola-
cak. Fırkateynler, korsanlıkla 
mücadele faaliyetlerinin yanı 
sıra uluslararası barış ve insa-
ni misyonlarda görevlendirile-
cekler. Gemiler ayrıca mayın 
karşı önlem yeteneklerine de 
sahip olacak.
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Türkolog, öğretmen ve yazar Prof. 
Dr. Bilge Ercilasun, Balkanları ele 
alan romanlar üzerinde çok değer-
li bir çalışma yapıp, Ötüken tara-
fından basılan, “Balkanların Fethi 
ve Kaybını Ele Alan Romanlar 
Üzerinde Bir İnceleme-BİR VATAN 
KAYBETTİLER” isimli kitabı tam 
olarak 136 roman üzerinde çalışı-
larak ortaya çıkan değerli bir edebi 
eser. Kitap esasen yazılmış roman-
ları inceliyor. Yazar, “Bu vatan 
nasıl kazanıldı, nasıl kaybedildi? 
Kaybedilen vatanda yaşayan insan-
ların akıbeti ne oldu?” sorularına 
yanıt ararken hem kaybedilen vatan-
la hem de kaybedilen vatan üzerinde 
yaşayanlarla ilgili araştırmalar yapı-
yor. Rumeli’nin kaybedilmesi ile ilgili 
şu yorumu dikkat çekici:

“…20’nci yüzyılın başı Türk tari-
hinin en acı, en felaketli dönemle-
rinden biridir, belki de birincisidir. 
Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci 
(…). Bu yıllarda en trajik olay, Balkan 
Savaşı’nda Rumeli’nin bütünüyle 
kaybedilmesi olmuştur. Bu kayıp 
belki de devletin yıkılmasından 
daha büyük ve önemli bir kayıptır. 
Nitekim Rumeli’nin elden çıkması, 
devletin yıkılmasını da beraberin-
de getirmiştir. Rumeli’nin kaybını 
başlatan savaşın, 93 Harbi olduğu-
nu ve Rumeli’nin büyük bir kısmını 

içine alan Tuna vilayetinin bu savaş 
sonunda kaybedildiğini hatırlayalım.

Yazar önsözünde devamla; 
“…Bu çalışmanın beni çok yordu-

ğunu, manen çok yıprattığını söyle-
meliyim. Yıllar yılı okuduğum eser-
lerde anlatılan savaşlar ve yenilgi-
ler, yapılan haksızlıklar, yaşanan 
göçler, tecavüz ve soykırım olayları 
karşısında âciz ve çaresiz kaldığımı 
hissettim. Kendi milletimin yok olma 
noktasına geldiğini, göz göre göre 
bu noktaya getirildiğini defalarca 
okumaktan, geriliğe, cahilliğe, ilkel-
liğe şahit olmaktan bunaldım ve bu 
duruma isyan ettim. (…)”(Sayfa, 15)

Balkanlardaki olaylar ve savaş-
lar, günümüze kadar getirilerek 
Rumeli’nin panaroması çizilmeye 
çalışıldığı ifade edilen kitaptan şu 
yorum ve tespitler özellikle dikkati-
mi çekiyor geçmişten ders alınma-
sını salık verdiği için:

“(…) Batılı devletlerin Balkanlardaki 
küçük devletleri kışkırtmaları, tah-
rik etmeleri ve bu konuda Osmanlı 
Devleti’ne baskı yapmaları…”(S.410)

“2000 yılından önce yazılmış 
Rumeli ile ilgili pek çok romanda 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, 
çetecilerin hükûmet tarafından yaka-
landığı, fakat Avrupalı devletlerin bas-
kısıyla bunların serbest bırakıldıkları 
söylenmektedir. (2000 yılından önceki 

romanlarda daha sık ve dikkat çekici 
bir şekilde tekrarlanmaktadır.)”

“Rumeli ve Ege adalarıyla ilgili 2000 
yılından sonra yazılmış romanların yeni 
ve farklı boyut kazandığını söyleyebili-
riz. Bu romanların tür olarak çeşitlen-
diğini görmekteyiz.” (Sayfa 411)

“Hatırlanması gereken bir başka 
nokta, Türklerin dine bakışlarındaki 
değişikliktir. Türkler zamanla sağ-
lıklı bir din anlayışını kaybetmişler-
dir” tespitiyle yazar, Osmanlı’nın 
kuruluş yıllarında Türklerin hayat 
ve din karşısında sağlıklı bir bakışa 
sahip olduklarını belirtiyor, “kadına 
bakış da sağlıklıdır ve kadınlar da 
hayata katılmaktadırlar,” tespitini 
yapıyor ve devamla, “…zamanla has-
talıklı bir yapıya bürünmüş, kadınlar 
sosyal hayattan uzaklaştırılmış, sağ-
lıksız bir toplum yapısı ortaya çık-
mıştır. Bunun Arap tesiri olduğunu 
söyleyebiliriz.” (Sayfa, 414)

“(…) Romanlar, bir toplumun, Türk 
kimliğinin sesi olarak düşünülebilir-
ler. Romanlar, kaybedilenlerin (top-
rak, vatan, insan, sanat eseri, canlı 
ve cansız bütün varlıklar) unutulma-
dığını, kaybedilenler için acı çekil-
diğini gösteren somut delillerdir. 
Çekilen acıların ve yapılan kötülükle-
rin unutulmayacağını haykıran yazılı 
belgelerdir. Bu da zamanı gelince 
birtakım hesapların görülebileceği-

ni, haksızlıkların hesabının sorula-
bileceğini akla getirmektedir. Hiçbir 
şey için vakit geç değildir ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Atatürk önderliğin-
de 15 yılda aldığı yol, bize bunu ispat 
etmiş bulunmaktadır. Önemli olan 
şeyin, sağlam bir eğitime, güçlü bir 
ekonomiye sahip olmak olduğu unu-
tulmamalıdır. (…)” (Sayfa, 416)

Prof. Dr. Sayın Bilge Ercilasun başta 
olmak üzere bu eserin ortaya çıkma-
sında emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum. Çok etkilendim. Hazmedilmesi 
zor içerik, kaliteli bir baskıya sahip. 
Bu zengin kaynaklı eseri hem okuyun 
hem sevdiklerinize hediye edin. Kitap 
kendi içinde tarihi 136 romanı barındı-
ran emek yoğun bir çalışma. 

Asil atalarımız bizlere ne zorluk-
larla vatanımızı emanet etmişler. 
Minnetle ve saygıyla anıyorum.

Sayın Ercilasun’un kitabıyla eş 
zamanlı -ki ben 2-3 kitabı eş zaman-
lı okuyorum günlük gazete, makale 
okumalarımdan ayrıca- Türkiye’nin 
çok değerli bir ismi olduğunu 
düşündüğüm ve kendisiyle tanış-
ma fırsatı bulduğum Sayın Onur 
Öymen’in Remzi Kitabevi’nce 2008 
yılında basılan, “ÇIKIŞ YOLU, Dış 
Baskılara Karşı Tam Bağımsızlığı 
Korumak” adlı eserini okumanızı 
da tavsiye ediyorum. Bu eserde 
de kim zengin kim fakir imiş, kim 
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Omni satıldı
Dünyanın halka açık olmayan 
en büyük özel brokerlik şirketi 
olan Lockton Grubu, Omni'nin 
bütün hisselerini satın aldı.

Deniz sigortaları alanında 
brokerlik hizmeti veren Omni 
Sigorta ve Reasürans Broker-
lik Hizmetleri A.Ş'nin, 19 Aralık 
2018 itibarıyla yüzde 50 hisse-
sini satın alan Lockton, geçtiği-
miz ay kalan yüzde 50 hisseyi 
de alarak şirketin tamamına 
sahip oldu.

Türk P&I 
Sigorta'da 
Taşcıyan 
dönemi bitti
Türk P ve I Sigorta Ano-
nim Şirketi (Türk P&I) 
‘‘Yönetim Kurulu’’ değişti. 
26 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu Seçimi ile alınan 
Genel Kurul Kararı kapsa-
mında yeni Yönetim Kuru-
lu Başkanı Servet Yardım-
cı oldu. Karar 17 Mayıs 
2022’de tescil edildi.

İstanbul Ticaret Odası 
resmi web sitesinde açık-
lanan bilgilere göre Türk 
P&I Sigorta Yönetim Kuru-
lu Başkanı (Müştereken) 
Servet Yardımcı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
(Müştereken) ise Atilla Ben-
li oldu.

Remzi Ufuk Teker, 
Ahmet Can Bozkurt, Miraç 
Onur Uzun, Remzi Duman, 
Yılmaz Taşcı, Bilal Türk-
men, Murat Süzer ve Mah-
mut Kayacık ise Yönetim 
Kurulu Üyesi oldular.

Hayatta iyi ve güzel 
şeyler oluyor

nasıl zengin olmuş kim nasıl, niçin 
fakirleşmiş, sömürgeciler olmayan 
kaynaklarıyla adeta nasıl doymak 
bilmemiş bunu çok yalın bir yazım 
diliyle okuyuculara aktarıyor. 

Sayın Öymen’i her zaman usul 
usul sakin üslubuyla yorum yapar-
ken dinlemekten, zengin kelime ve 
bilgi dolu dağarcığındaki gerçek 
bilgileri yalın kaleminden okuyup 
öğrenmekten keyif alıyorum.

Her iki bilge ve saygın kişinin 
sadece bu iki eserinde yararlandık-
ları öteki kaynakların sadece üçte 
birini okusam kendime öz saygım 
artar. Okumaya umarım zaman 
yaratabilirim ancak bu değerli iki 
insanın umutvar yaklaşımlarından 
feyz aldığımı belirtmeliyim.

Denizcileşmemiz dileğiyle, 
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramımız kutlu olsun.

Hayatta iyi ve güzel şeyler olu-
yor. Cesur, dürüst, kararlı, adil ve 
azimkâr olunsun yeter…
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06 JEOPOLİTİK

Bu üç jeopolitik sac 
ayağının her biri 
dönemsel olarak öne 

çıkıyor. Rusya’nın Ukrayna ham-
lesiyle nispeten sakinleşen ve 
perde gerisinde kalan Asya-Pasi-
fik Bölgesi ve bilhassa Tayvan, 
ABD Başkanı Biden’ın Uzak Doğu 
ziyaretleri, Çin’in bölge devlet-
lerine yönelik stratejik hamle-
leri ve son olarak Singapur'da 
düzenlenen Shangri-La Diyaloğu 
Forumu’nda yaşanan gelişme-
ler sonrası, tüm dikkatleri tekrar 
üzerinde topladı.

Stratejik öngörünün, kenarla-
rı Ukrayna, Tayvan ve Arktik’ten 
oluşan üçgenin çevresinde 
gezindiği günler yaşıyoruz. Bu 

üçgen eşkenar ya da ikizkenar 
değil, esasen çeşitkenar bir üçge-
ni andırıyor. Zira kriz bölgele-
rinin özgül ağırlıkları eşit değil. 
Yapılan stratejik hamleler sonra-
sı üçgenin kenarları değişkenlik 
sergiliyor.

Biden: Çin'in saldırması 
halinde Tayvan'ı savunacağız
Açılımı Dört Taraflı Güvenlik 

Diyaloğu olan ve ABD, Avustral-
ya, Japonya, Hindistan'dan olu-
şan Quad'ın mayıs ayı sonun-
da Tokyo'da düzenlenen ikinci 
liderler zirvesinin ana günde-
mini Çin ve Rusya oluşturdu. 
ABD’nin küresel meydan oku-
malara karşılık müttefikleriy-

le birlikte çalışacağını, küresel 
düzeni savunacağını, ABD’nin 
Hint-Pasifik Bölgesi’nde güçlü 
ve kalıcı bir ortak olacağını ilan 
eden Biden’ın “Çin'in saldırma-
sı halinde Tayvan'ı savunmaya 
hazır olduklarını” açıklaması 
bölgede tansiyonun yükselme-
sine neden oldu.

Quad Zirvesi’nde alınan 
“Deniz Alanı Farkındalığı için 
Hint-Pasifik Ortaklığı (IPMDA)” 
kurulması kararının da altı-
nı çizelim. Hint-Pasifik Bölge-
si’ndeki görece küçük devlet/ada 
devletlerini kendi karasularını 
izleme ve güvenliğini sağlama 
yeteneği ile donatmayı hedefle-
yen IPMDA, hiç kuşku yok ki iler-

leyen dönemde Çin ile ilişkilerde 
gerilimi artırmada bir kaldıraç 
olarak kullanılacak. Çin’in bu 
inisiyatifin hayata geçirilmesi-
ne kayıtsız kalmayacağı aşikâr, 
nitekim Çin bölgede oyun kura-
cak/bozacak hamleleri peşi sıra 
yapıyor.

Çin’den jeopolitik rekabet 
hamlesi
Asya-Pasifik Bölgesi’nde tan-

siyonun artmasının bir diğer 
nedeni kuşkusuz Çin’in Solomon 
ve Samoa Adaları ile akdettiği 
anlaşmalar1. ABD’nin bu anlaş-
maların hem bölgesel hem de 
uluslararası gerilimleri körükle-
yebileceğini ilan etmesi boşuna 

değil. Buna karşın Çin tarafı da 
boş durmuyor.

Biden’ın Uzak Doğu ziyaret-
lerine karşı hamle Çin Dışişleri 
Bakanı Wang Yi’den geldi. Bölge-
de tura çıkan Wang Yi, bagajını 
oldukça sağlam tuttu2. Kamuo-
yuna sızan taslak belgelere göre 
Pasifik'teki 10 küçük ada ülkesiy-
le “kapsamlı kalkınma vizyonu” 
adıyla bir anlaşma akdetmeyi 
hedefleyen Çin, anılan ülkelere 
ekonomik yardım yapmayı, Çin 
pazarına daha etkin erişim sağ-
lamayı ve güvenlik işbirliğinin 
geliştirilmesini öngörüyor.

Çin’in yumuşak gücüyle ken-
disine alan açma ve hegemonya 
tesis etme stratejisine açık bir 

Asya Pasifik Bölgesi'nde artan gerilim

MDN 
İSTANBUL

Küresel jeopolitik 
son dönemde üç 
sac ayağı üzerinde 
şekilleniyor. Ukrayna, 
Tayvan ve Arktik. 
Arktik Bölge'ye 
yönelik bilek güreşi 
-şimdilik- İsveç ve 
Finlandiya üzerin-
den sürdürülüyor. 
İki ülkenin NATO’ya 
üyelik başvurusu, 
kuzeyin sakin coğ-
rafyasını ansızın ısıt-
tı. Ukrayna marjında 
yaşanan dinamik 
gelişmeler ise anlık 
takibi zorunlu kılıyor. 
Zira süreç oldukça 
dinamik ilerliyor



Temmuz 2022

JEOPOLİTİK 07

örnek olan “kapsamlı kalkınma 
vizyonu” hamlesi oldukça önem-
li. Zira Çin anlaşmayla, denizcilik 
alanında işbirliğini, veri paylaşı-
mını, siber güvenlikteki rolünü 
genişletmeyi, polis güçlerini eğit-
meyi ve genç diplomatlara burs 
sağlamayı da öngörüyor.

Üzerinde iyi çalışıldığı gözle-
nen bu hamle ile Çin, Asya'daki 
jeopolitik rekabette ön almak 
üzere bölgede stratejik rol oyna-
yan takımada devletlerine daha 
fazla erişim sağlamayı hedefli-
yor. ABD ile bilek güreşinin doza-
jını her geçen gün artıran Çin, 
hiç şüphe yok ki önümüzdeki 
dönemde bölgedeki küçük ama 
jeopolitik değeri büyük devletleri 
kendi yörüngesine çekmek için 
yumuşak güç unsurlarını senk-
ronize bir şekilde kullanmaya 
devam edecek.

Çin'in çevresindeki stratejik 
ortamı şekillendireceğiz
Pekin'in Pasifik ada ülkeleriyle 

pakt kurma hazırlığının kamuo-
yuna sızmasının ardından, ABD 
Dışişleri Bakanı Blinken, mayıs 
ayı sonunda George Washington 
Üniversitesi'nde yaptığı gelenek-
sel dış politika konuşmasının 
odağına Çin’i aldı.

Uluslararası düzeni yeniden 
biçimlendirme niyetindeki tek 
ülkenin Çin olduğunu vurgu-
layan Blinken; ABD’nin Çin’in 
çevresindeki stratejik ortamı 
şekillendireceğini kaydetti. Geri-
lim dozu yüksek aynı zamanda 
agresif olan bu açıklama ile ABD, 
Çin’e net bir mesaj vererek kılıç-
ları çekeceğinin sinyallerini verdi.

Turnusol kâğıdı: 
Shangri-La Diyaloğu
Bölgede ABD ile Çin arasında 

süre gelen karşılıklı eylem ve 
söylem trafiği, Londra merkezli 
Uluslararası Stratejik Araştırma-
lar Enstitüsü (IISS) tarafından 

Singapur’da 10-12 Haziran’da 
19’uncusu düzenlenen Shangri-
La Diyaloğu Forumu’nda adeta 

“aleni” bir yapıya evrildi. Taraf-
ların eteklerindeki taşları dök-
tükleri forum ilginç görüşme ve 
angajmanlara sahne oldu.

Çin: Savaşı başlatmakta 
tereddüt etmeyeceğiz
Forum vesilesiyle Çin Savun-

ma Bakanı Fenghe ile ABD 
Savunma Bakanı Austin ara-
sında gerçekleşen ilk yüz yüze 
görüşmede tansiyon bir hayli 
yükseldi ve Tayvan marjında 
karşılıklı suçlamalar peşi sıra 
geldi. Çin, ABD'yi Tayvan öze-
linde "bağımsızlık güçlerini des-
teklemekle" suçladı ve ABD’ye 
rest çekti. Dahası Çin Savunma 
Bakanı, ABD’li muhatabına Tay-
van'ın bağımsızlık ilanı halinde 
Çin'in "savaş başlatmakta tered-
düt etmeyeceğini" üstüne basa-
rak vurguladı. Fenghe devam-
la, "Eğer birileri Tayvan'ı Çin'den 
ayırmaya cüret ederse, Çin ordu-
su bedeli ne olursa olsun kesin-
likle savaş başlatmakta tereddüt 
etmeyecektir" uyarısında bulun-
du.

Tayvan Boğazı'nda barış ve 
istikrarın önemini, statükonun 
tek taraflı olarak değiştirilme-
sine karşı olduklarını kaydeden 
Austin ise, Çin'i Tayvan'a yönelik 
istikrarsızlaştırıcı eylemleri sür-
dürmekten kaçınmaya davet etti.

Japonya, ABD ve 
Güney Kore temasları
Shangri-La Diyaloğu esna-

sında Japonya, ABD ve Güney 
Kore Savunma Bakanları yakla-
şık üç yıl sonra ilk kez bir araya 
geldi. Bakanlar, Kuzey Kore'nin 
sürdürdüğü füze denemeleri-
ne karşı ortak askeri tatbikat-
lar düzenlenmesi konusunda 
mutabık kaldıklarını açıkladılar. 
Kuzey Kore’ye karşı bir eksen 

oluşturan üç Bakan ayrıca, Tay-
van Boğazı’nda barış ve istikrar 
mesajı vererek anlaşmazlıkların 
uluslararası hukuk prensiplerin-
ce barışçıl tutumla çözülmesine 
vurgu yaparak Çin’e de doğru-
dan bir mesaj verdi.

Japonya ve Çin
Öne çıkan bir başka görüş-

me Japonya ve Çin Savunma 
Bakanları arasında cereyan 
etti. Üç yılın ardından ilk kez 
yüz yüze görüşen ikili, böl-
gesel gelişmelere odaklandı. 
Görüşme sonrası açıklamalar-
da bulunan Japon Savunma 
Bakanı Kişi, ülkesinin Doğu Çin 
Denizi'ndeki tartışmalı Sen-
kaku Adaları civarında Çin'in 
statükoyu değiştirecek girişim-
lerine karşı endişeli olduğunu 
belirterek, Çin'e Doğu ve Güney 
Çin Denizi'nde itidâlli hareket 
etme çağrısı yaptı. Öte yandan 
iki ülke Savunma Bakanının, 
savunma mekanizmaları ara-
sında diyaloğun ilerletilmesi 
bağlamında mutabık kaldıkla-
rını hatırlatalım.

Yeni ortaklık modelleri
Küresel jeopolitiğin Asya-

Pasifik sac ayağında ilerleyen 
dönemde hareketli ve hararetli 
günlerin devam etmesi şaşırtı-
cı olmayacaktır. Kuşkusuz bu 
devinimin odağını da Tayvan 
merkezli gelişmeler oluştura-
caktır. Mevcut konjonktürde 
Rusya’ya karşı Ukrayna üzerin-
den hibrit savaşı sürdüren ABD, 
Biden'ın Asya-Pasifik turuyla 
Çin'e karşı da harekete geçtiğini 
göstermiştir. ABD bir taraftan, 
Çin’in Kuşak ve Yol inisiyatifi-
ne karşı Hint-Pasifik Ekonomik 
Çerçevesi adıyla yeni bir ortak-
lık modelini tedavüle sürerken, 
diğer taraftan da Tayvan üze-
rinden Çin’i rahatsız edecek 
adımlar atmaktadır.

Çin’in kırmızı çizgileri
Bu denklemde Çin tarafı ise 

kırmızı çizgilerini dört başlık 
altında toplamaktadır. ABD’ye 
yönelik talepler; Çin’i karalama-
ma, Çin’in kalkınmasını engel-
lememe, Çin’in iç işlerine karış-
mama ve Çin’in çıkarlarına zarar 
vermeme şeklinde özetlenebilir.

Ayrıca siyasi kulvarda bütün-
cül olarak yapılan açıklamalar-
da Çin, karşılıklı saygıya daya-
lı diyalog arayışında olduğunu, 
ortak kazanca dayalı iş birliğini 
sürdürmeyi istediğini sıklıkla 
vurgulamakta, ancak karşı tara-
fın çatışmayı başlatması halinde 
sonuna kadar mücadele edece-
ğini ilan etmektedir.

Tayvan kartı
Çin diplomatik, askeri ve tek-

nolojik gücü göz önüne alın-
dığında ABD’nin rekabet ettiği 
yegâne ülkedir. Çin’in önlene-
mez yükselişi ABD’nin ekolojik 
gücünün aşınmasına ve hege-
monyasının sorgulanmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle 
önceliğini Çin’e veren ve sıklet 
merkezini Asya-Pasifik Bölge-
si’nde tesis etmek isteyen ABD, 
Çin'le mücadelede üç ayaklı bir 
strateji uygulamaktadır.

Siyasi, ekonomik ve askeri 
yelpazede çok boyutlu tedbirleri 
senkronize bir şekilde uygula-
maya çalışan ABD, son kertede 
Çin çevresindeki stratejik orta-
mı şekillendirmek, böylelikle 
Çin’i çevreleyerek baskı altına 
almak istemektedir.

Bu noktada kilit konumu ile 
Tayvan, Çin’e karşı uygulanan 
kontrollü kaos stratejinde bir 
kaldıraç olarak kullanılmakta-
dır. Tayvan üzerinden sürdürü-
len politikalarla Çin’in bölge-
ye odaklanması istenmektedir. 
Kurulan oyunu doğru oku-
yan Çin ise meydan okuyarak, 
ABD’nin “Tayvan kartını” oyna-

maya devam etmesi halinde 
sert önlemler alacağını, dahası 
savaşacağını ilan etmektedir.

Çin’i nükleer denizaltılarla 
baskılamak
Kuşkusuz Çin, ABD bakımın-

dan kolay yutulabilecek bir lok-
ma değil. Diğer taraftan Çin’in 
yaratılan krizlerde anlık, duygu-
sal ve hesapsız tepkiler vermesi 
de olası değil. Ukrayna krizini 
doğru okuyan ve gerekli dersleri 
aldığı varsayılan Çin, yaratılmak 
istenen kontrollü kaos strateji-
lerine kontrollü gerginlik strate-
jisi ile karşılık vermektedir. Tek 
Çin prensibinden taviz vermesi 
söz konusu olmayacak Çin’in 
şartlar olgunlaştığında ve uygun 
ortam belirdiğinde Tayvan’ı isti-
la etmesi elbette olasıdır. Lâkin 
kısa vadede bu olasılık ihtimâl 
dâhilinde görülmemektedir.

Çin’i izole etmeyi önceleyen 
ABD, AUKUS bağlamında Avus-
tralya’yı nükleer tahrikli deni-
zaltılarla donatacak adımları 
atmıştır. Benzer hamle mayıs 
ayında Güney Kore marjında da 
gündeme gelmiştir. ABD, Çin’e 
karşı geniş yelpazeli bir blok tesis 
etmeye çalışmakta ve önceliğini 
nükleer takatli denizaltılara ver-
mektedir. Japonya’nın da nükleer 
güç olma isteği de bir sır değildir. 
Savunma harcamalarını misliyle 
artıran Japonya’nın önümüzdeki 
dönemde atacağı adımların da 
takip edilmesi uygun olacaktır.

1Nisan ayında “Pasifik'te batma-
yan uçak gemisi” olarak adlandırılan 
Solomon Adaları ile güvenlik anlaşma-
sı imzalayan Çin, ardından Mayıs ayı 
sonunda Samoa ile ekonomik-teknik 
işbirliği anlaşması akdetti. 

2Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi turu 
esnasında; Solomon Adaları, Kiribati, 
Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni 
Gine, Timor-Leste’yi ziyaret etti. Mikro-
nezya ile sanal temasta bulunan Wang 
Yi, ayrıca Fiji'de düzenlenen Çin-Pasifik 
Adaları Ülkeleri Dışişleri Bakanları Top-
lantısı'na eş başkanlık yaptı.
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Yaşar Canca hem 
akademik dünyay-
la iç içe hem deniz-

cilik sektörüyle… Sosyal ve teknik 
konularda derinlemesine yetkin bir 
profil ve sektörde bu donanımda 
aydın kişi çok fazla yok. Hem eği-
timci hem Türk deniz ticaretinin 
hayati konularında sosyal ve teknik 
bilimlerle entegre bütünleşik fikir 
üretebilen, düşünen, kimsenin bak-
madığı zaviyeden meseleye yaklaşıp 
sorunu geleceği de gözeterek çöze-
bilen, ürettiği çözümü uygulamak 
için sistem kurabilen bilgi sahibi bir 
lider, eş zamanlı ülke meseleleriyle 
de yakından ilgili. İşinde hem ikti-
sadi hem teknik hem de ülkemizin 
topyekûn kalkınmasını önceleyen, 
düşün dünyasıyla çok yönlü bir 
mühendis, yönetici, eğitimci-öğre-
timci. Araştırma ve öğretme yönü o 
kadar baskın ki derinlerde bir yerde 
akademisyen olmak istemiş ancak 
yaşam bunu ona vermese de o 
çekip almış. Konuşmuyor, yapıyor…

Kimdir Yaşar Canca?
Yaşar Canca’nın Ahmet Yaşar 

Canca diye bir ön adı vardır. Hikâ-
yesi de enteresandır. İlkokulda ve 
ortaokulda Ahmet diyorlardı bana, 
sonra lisede Yaşar demeye baş-
ladılar. Ben de Yaşar ismini daha 
çok sevmeye başladım. Genellikle 
yazarken A. diye kullanıyorum. 

1961 Rize, Pazar doğumluyum. 
Pazar o zamanlar, 5 bin nüfuslu 
küçük bir ilçeydi. İlkokulda Mer-
kez İlkokulu isimli çarşının içinde 
bir okulda, daha sonra da mahal-
lemize açılan, eski bir evden bozma 
bir ilkokulda 4 ve 5’inci sınıflar ile 

birlikte eğitim gördüm. Ablam da 
bizimle aynı okuldaydı. Öğretmeni-
miz 4’üncü sınıf derslerini bırakıp 
5’inci sınıfların derslerini çalıştığımı 
söylemişti. O dönem bu anlamda 
çok ön plana çıkmıştım. Ortaokulu 
yine Pazar Ortaokulu’nda okudum. 

Pazar Ortaokulu’nu biraz tanım-
lamak gerekiyor. Pazar eski Roma 
döneminde İpek Yolu üzerindeki bir 
kasabaydı. İstanbul’daki Kız Kule-
si’nin aynısı Pazar’da da vardır hâlâ 
da duruyor. Yeni yaptıkları havaala-
nını ona zarar vermeyecek şekilde 
yaptılar. 

Pazar Doğu Karadeniz’in hırçın 
kayalıklarının nefes aldığı bir alan-
dır. Pazar’dan başlayarak Ardeşen 
Fırtına Deresi’nin bitimine doğru bir 
alan var hafif kuzeybatıya bakar, 
kumsalları, limanları vardır. Ben 
1930 yılındaki yabancı bir harita-
da, bizim köyün liman olduğunu 
orada gördüm, mahallenin deniz 
kanadı kısmının, o zaman ki adı 
‘’Bulep-i Ulya (Zafer)’’ eski Osman-
lıca bir adı vardı. Karadeniz’i bili-
yorsunuz kayalıklar denize paralel 
gider, gemilerin dik bir biçimde girip 
çıkmasına çok nadiren izin verir. 
Pazar’ın içinde iskelemiz vardı oraya 
gemiler gelir giderdi, liman başkan-
lığı vardı, küçücük bir yer olabilir 
ama hâlâ liman başkanlığı vardır. 
Millî Savunma Bakanlığı’nın bölge-
deki en büyük askerlik şubesinin 

olduğu yerdi, birçok merkez oraday-
dı. Pazar geçmiş dönemde Rize’den 
daha büyüktü. Pazar’ın çoğu kişi-
nin bilmediği bir özelliği daha vardır, 
Pazar dışarıdan göçmendir. 

1576’da Rum Pontus yani Rumla-
rın bölgeyi boşaltıp kendi ülkelerine 
döndükleri zaman, Pazar Çayeli ara-
sında bir tünel var, Belgrad Tüne-
li, oradan Batum’a, hatta Hopa’ya 
kadar olan kısımdaki o bölgenin 
insanı göç edip gitmiştir. Gemilere 
binip gitmişlerdir, boşalmıştır orası. 

Osmanlı Devleti o bölgeye Kaf-
kaslar’dan, güneyden ve Osmanlı 
Devleti’nin başka bölgelerinden, 
batıdan, Girit’ten, hatta Tunus’tan 
bile insanlar yerleştirmiştir. Ben ken-
di sülâlemi araştırdım, biz Azerbay-
can’dan Gümüşhane’ye, Gümüşha-
ne’den de oraya göç etmiş bir aileyiz. 
Kuman Türklerindeniz. Osman-
lı’nın 1532 yılındaki Kadı sicillerinde 
Gümüşhane’nin ismi Canca, yani 
bizim soyadımızla anılırdı. Orada 
kalemiz var, mahallemiz var. Ken-
dimize ait uç beyi olduğumuz için 
para bastığımızı da söylüyorlar ama 
parayı bulamadım henüz, müzede 
olduğunu söylüyorlar. Dedelerimiz 
oradan gelme, Kuman Türk’ü oldu-
ğumuzu, soyadımızı biliyoruz. Hatta 
bizim soyadımız Atatürk tarafından 
verilmiştir. Bu çok  garip bir şeydir. 
Atatürk, Soyadı Kanunu dönemin-
de, koruması olan babamın kuzeni 

Nazım Canca, “Soyadımızı ne yapa-
lım?” diye sorduğu zaman, “Sizin çok 
güzel soyadınız var, ne diye değişti-
receksiniz” demiş. Bizim soyadımız 
bizzat Atatürk tarafından verilmiştir. 
Canca soyadını almamızı istemiştir. 
Türklerde “can” kelimesi “özü, insa-
nın, kişinin özünü” kast ediyor. Can-
la başlayan soyadları da Türklerin 
özünü anlatıyor.

Ortaokulda iyi bir öğrenciydim 
ancak liseye giderken 3’üncü sınıfta 
spora merak sardım. Okul takımın-
da yaşım çok küçük olmasına rağ-
men amatör takımın kalecisiydim. 
Tabii o dönemlerde Türkiye’deki 
kapasiteyi düşününce, 1978 yılın-
da üniversiteye gitmek adına çok 
fazla düşüncem yoktu ama iyi bir 
öğrenciydim. Fizik sınavına tarih, 
tarih sınavına matematik çalışırdım. 
Zihnimi böyle dinlendiriyormuşum 
sonradan söylediler. Adı Meryem 
olan kimya hocamız vardı. Bir gün 
yolda beni gördü, “Yaşar sınava 
girecek misin?” dedi. “Yok” dedim, 
nasıl olsa kazanamayacağız! Pazar 
Lisesi’nde ben lise sona giderken 
1050 öğrenciydik, 8 öğretmenimiz 
vardı. 2’si resim öğretmeniydi, 2’si de 
müzik öğretmeni, 1 beden eğitimi 
ve 1 de coğrafya öğretmenimiz vardı. 
Allah selamet versin Erdoğan Aksu. 
O bütün derslerimize gelirdi. Fizik ve 
kimya derslerimiz boş geçerdi, yani 
böyle bir okulda okuyorsunuz, haya-

tınızda hiçbir üniversite sınavına 
girmemişsiniz, ne bekliyorsunuz ki, 

“ne olacak ki” diye düşünüyordum. 
Fakat o kimya hocasının “sen yapar-
sın, sınava gir” demesi beni etkilemiş, 
2 arkadaşla birlikte, boş derslerimizi 
kendimiz çalışmaya başladık. Kimya 
dersi boş geçiyordu. Kimya dersini 
ders kitabından ben hazırlamıştım, 
ben arkadaşıma anlatıyordum o da 
bana fizik anlatıyordu ya da baş-
ka bir ders. Biz müfredatın önünde 
gidiyorduk hatta sanki sınıfta hoca 
varmış gibi müfredat işliyormuş gibi 
yaptık. Son bir ayda okula o dönemin 
eğitim enstitülerinden 45 günlük 
eğitimlerle fizik, kimya hocaları yol-
ladılar. Hocalar derse geldiği zaman, 
biz artık konuyu bitirmiş oluyorduk. 
Onların bize vereceği fazla bir şey 
yoktu. Sınava o şekilde girdik, ben 
sınav tercihimi yapmadım. Kuzenim 
vardı, birgün yine geziyorum çarşıda, 
‘Yaşar sınava başvurdun mu?’ dedi. 
‘Hayır o ne?’ dedim. Dedi ki “sınava 
başvurmadan sınava giremiyorsun”. 
Biz o kadar bihaberdik. “Ben yapa-
rım gel” dedi, tercihlerimi Zehra yani 
o kızcağız yaptı. Allah selamet versin. 
Ben kimyayı seviyorum, “kimya yaz” 
dedim, başka da bir tercih yapma-
dım. 16 yaşımda otobüsle kendim 
İstanbul’a geldim ve sınava girdim. 
Sınav sonuçları geldiği zaman ben 
biraz hayâl kırıklığına uğramıştım 
çünkü bütün soruları yaptığımı 

Denizcilik sektörü dışlanıyor
Yaşar Canca:

İnce Denizcilik 
Teknik Müdürü 
ve Gemi 
Makineleri İşletme 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Ahmet 
Yaşar Canca ile 
yaşamı ve deniz-
cilik sektörüne 
kattıkları, katacak-
ları ve GEMİMO 
Başkanlığı üzerine 
kapsamlı bir söyle-
şi gerçekleştirdik 
tabir caizse 
su gibi aktık…

Yeþim Yeliz
Egeli 

İSTANBUL
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düşünüyordum ama yüzde 01’lik 
dilime girebilmişim. Biraz daha iyi 
bekliyordum. Kimya mühendisliği-
ni kazandım, kaydımı da yaptırdım. 
Sonra bir gün Beşiktaş’tan Orta-
köy’e doğru yürürken bir arkadaşım 
dedi ki, “Şurada bir okul var, gel bir 
bakalım denizci oluyorlar”. Direkleri 
dikkatimi çekmişti. Vapurla geçiyor-
sunuz karşıya. Şimdi Ziya Kalkavan 
Lisesi oldu, eski adı Yüksek Denizci-
lik Okulu. Baktım hoşuma gitti, “ben 
bu okula gideceğim” dedim ve oku-
lumu bıraktım. O zaman önlisansla 
alınıyordu. Türkiye’de herhangi bir 
üniversiteyi kazansanız da sizi kabul 
ediyorlardı çünkü kendi sınavları 
vardı, sınavları da daha çok beden 
eğitimi ve psikolojik değerlendirme 
sınavlarıydı. Beden eğitimi sınavı-
mızı rahmetli Ruhi Sarrap yapıyor-
du. Beni gördü, ben güverteci olmak 
istiyordum, ‘Sen makineci olacak-
sın’ dedi, ‘Bunu güverteye almayın’ 
diye de emir verdi. Mecbur makineci 
olduk. 

Mesela o günlerden kalma yaşa-
dığım bir olay var. Sınav değerlen-
dirmesi bitti, bizi psikolojik değer-
lendirme için Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’ne yolladılar, 
orada doktor aldı beni, saat 12.00 
idi, sonra bana kızdı, “Bahçede otur 
13.00’da seni alacağım tekrar” dedi. 
Ben de bahçede oturuyorum, bir 
baktım ağaçtan, oradan buradan 
insanlar yere atlıyor. Akıl hastaları-
nın içine attı beni. Meğer beni izli-
yormuş nasıl tepki vereceğim diye. 
Şaşırıyorsun. Yukarıdan da insanlar 
atlıyor, sağda biri koşuyor, o bildiği-
miz karikatürlere konu olan olaylar 
var ya, ben o şekilde o ise beni 
izliyormuş yalnızken nasıl tepki 
vereceğim diye. Ondan sonra bize, 

“denizci olur” belgesi verdi. Sonra 
kabul edildik, okula başladık. Okul-
da ilk birkaç sene iyi bir öğrenci 
değildim. Aslında İstanbul’a gelmiş-
tim, bir kültür şoku vardı. 3 arka-
daşla Arnavutköy’de bir çatı katında 
kalıyorduk, enteresan, Arnavutköy 

gibi bir yerde 3 arkadaşla çatı katın-
da yıllarca birlikte kaldık. 

Biz okula 1978’de girdik, STCW 
yeni yürürlüğe girmişti. Okulda 
IMO’nun bir ofisi vardı ve okulda-
ki eğitimi takip ediyorlardı ara ara 
görüşüyorduk. Sonra 1980’de biz 
okul stajındayken 12 Eylül oldu. 
Okula bir geldik, “burada öyle bir 
okul yok artık” dediler. “Nereye gide-
ceğiz?” diye sorduk. “Biz size söyle-
riz” dediler. Tuzla’da şu andaki İTÜ 
Denizcilik Fakültesi’ne okulu taşı-
mışlar, orası Köy İşleri Bakanlığı’nın 
yaz kampıydı. Yaz kampını alelace-
le okula çevirmişler. Daha doğru-
su o dönemde önce okulu komp-
le kapatmaya karar vermişler. Biz 
mesela 3’üncü sınıftan 4’e geçmişiz, 

“mezun edelim ehliyet de verelim 
gitsin bunlar” demişler. Ancak bu 
durum riskli olduğu için vazgeçmiş-
ler. Artık ne olduysa bazı sivil toplum 
kuruluşları mı karşı çıktı, belki tepki 
aldılar, Deniz Nakliyat da devletin 
güçlü kurumu o dönem artık ne 
olduysa vazgeçmişler. Okulu kapat-
mayıp bizi Deniz Kuvvetlerine bağ-
layıp okulu Tuzla’ya taşıdılar. Okul 
açıldı, “artık burada okuyacaksınız” 
dediler. Okula bir gittik, eylül ayında 
bizim başımızda bir yüzbaşı sınıf 
komutanı dörtlerin, bir ve ikilere de 
binbaşı vardı. Tabii biz Tuzla’ya gitti-
ğimiz zaman orası bir yaz kampıydı 
okul falan değildi. Orayı yatılı yaptı-
lar 169 kişiyi, son sınıfları bir koğuşa 
koydular. Daha küçük yatakhane-
ler olmasına rağmen 169 kişiyi tek 
yatakhaneye koydular. Bu yatakha-
nede ilginç anlatılacak çok farklı 
hikâyeler var. Aslında bize mobbing 
yaptılar. Örneğin nasıl mobbing yap-
tılar, kış geldi, soğuk var, bize palto 
vermediler. Bu arada sivilden palto 
getirip giyemiyorsunuz. Kazak ver-
mediler. Sizin kendi kişisel kazağı-
nızı da giymenize izin vermiyorlar. 
Haftanın birkaç günü dolaplarınız 
aranıyor, başka yabancı bir şey giysi 
dâhil var mı diye arıyorlardı. Ve hiç 
unutmuyorum, aralık ayıydı aynı 

asker gibi zaten Deniz Eğitim Komu-
tanlığı’na bağladılar, başımızda bir 
tümamiral vardı, deniz kuvvetleriy-
le paralel eğitime aldılar bizi hatta 
83 yılında ilk okula gelenlerin çoğu 
Deniz Harp Okulu diye gelmişler, 
yazmışlar okulu, yani o kadar iç içe 
girmişti eğitim. Bu durumda, okul-
da hizmet bölüğü vardı askerlerden 
oluşan, bizim için silah getirmiş-
lerdi, son sınıfta silah eğitimi vere-
ceklerdi… Yani bizi asker yapmaya 
karar vermişlerdi. Son sınıfları da 
bizim okuldaki geçmişten gelen sivil 
denizcilik geleneğinin yok olması 
için de bize çok ciddi mobbing yap-
tılar. O kadar detaylı geçmişe gitmek 
istemiyorum zira 40 sene geçti üze-
rinden… Ama amaçları bizi isyan 
ettirip okulu kapatmak. Bu kadar 
açık söylüyorum.

Niyet mi okuyorsunuz, 
bilgiye dayanarak mı 
söylüyorsunuz?
Hayır niyet okumuyorum daha 

sonra söylediler bize. Bizim başı-
mızdaki yüzbaşı bunu itiraf etti bize. 

“Niye bizi o kadar zorladınız” dedik. 
Örneğin bir gün kar yağıyor. Paltola-
rımız yok. 5-7 arası içtima var aynı 
askerdeki gibi dışarıda. Kar yağı-
yor biz orada bekliyoruz. Kendisi 
sobanın başında oturuyor. 1 saat 
45 dakika gelmedi yanımıza. Bizim 
isyan etmemizi bekliyor. Sonra 15 
dakika kala geldi. Biz “Komuta-
nım biz 1 buçuk saattir buradayız, 
‘neden böyle’ yaptınız?” dedik. Çok 
enteresan bir cevap vermişti, “Hit-
ler'i askerleri esas duruşta 6 saat 
bekledi, siz 1 saat 45 dakika bekle-
seniz ne olur.” Bu subay 2 yıl sonra, 
Barbaros Cafe’de kendisi itiraf etti, 

“Bizim amacımız sizi isyan ettirip 
okulu kapattırmaktı.” 

Peki okul niye kapanıyordu? 
Neden Yüksek Denizcilik Okulu 

(YDO)’nu kapatmak istemişlerdi? 
Bizimki 82 yılında oldu, 89 yılın-
da YDO bir kere daha kapatılmak 

istenmişti. 1989 yılında ANAP ikti-
darı döneminde bütçe görüşmele-
ri yapılırken Deniz Kuvvetleri'nde 
YDO bütçe kaleminden çıkartılıyor. 
Para vermiyorlar ne yapacaksınız? 
Devlet, Maliye para vermiyorsa 
ne yapacaksınız? Kapatacaksınız 
demektir. O dönem Rahmetli Emin 
Kul ve arkadaşları, o 5 kişi, “Yapma-
yın, bu okulu kapatmayın. Nereden 
yetiştireceğiz sivil denizcileri” diyor-
lar. 12’ye 5 kala öneri veriyor, akılla-
rına da okulu Teknik Üniversite’ye 
bağlayalım fikri geliyor, ayaküstü 
okul kurtuluyor. Peki bu ne için 
yapılıyor, tabii bu daha önemli…. 
Biz sonra bunu nerede görüyoruz? 
Biliyorsunuz günümüzde de Kanal 
İstanbul vasıtasıyla çok konuşulu-
yor. Kanal İstanbul, Montrö Türk 
Boğazları Sözleşmesi ile çok bağ-
daştırıldı, hatta bir iki konferans-
ta Ali Kurumahmut ile beni yanlış 
anladığı için bir iki tartışmamız oldu. 
Onlara halbuki şunu söyledim; 
Montrö o kadar iyi bir Sözleşme ki, o 
dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün büyük dehasıy-
la ve koşulların dayatmasıyla Batılı 
ülkelere kabul ettirmiş olduğu bu 
Sözleşme’nin -mecburen kabul 
ettiler çünkü bu sözleşmeyi- inti-
kamını alıyorlar Türk denizciliğini 
engelleyerek diyorum, ben. Benim 
söylediğim bu. Yani o kadar iyi bir 
Sözleşmemiz var ki, Türk denizcili-
ğinin gelişmesini engelliyorlar.

Bunu nerede görüyoruz? Örne-
ğin 1989’ta biz, ilk Boğazlar Tüzü-
ğü’nü gündeme getirdiğimiz zaman 
Rusya ve Yunanistan IMO, Denizci-
lik Örgütünde itiraz ediyorlar, hatta 
o kadar ileri gidiyorlar ki, “Türki-
ye’de STCW'ye uygun eğitim veril-
miyor, bunların eğitimi dahi kabul 
edilmez, bunlar Türk Boğazları'nı 
kontrol edemez” diye, “paper” veri-
yor, şikâyet ediyorlar. Bundan sonra 
EMSA denetlemesine tabii tutulu-
yor ve işte o zaman İstanbul Teknik 
Üniversitesi, okulu fakülte yaparak 
EMSA denetlemesini geçsin diye 

büyük çaba veriyorlar. Ve barajı 
geçiyoruz.

Aynı yıllarda büyük bir Rus sivil 
gemisi Çanakkale Boğazı’nda Deniz 
Kuvvetlerimize ait bir gemimize 
bilerek çarpıyor ve IMO’ya şikâyet 
ederken de diyorlar ki, “Bakın Türk 
Deniz Kuvvetleri STCW’ye uygun 
eğitim veremiyor, bunların zaten 
ehliyetleri yok, bunlar bunu idare 
edemez, Türk Boğazları'nı bunlar 
kontrol edemez biz kontrol edelim” 
yaklaşımları üzerinden üst düzey 
bir tartışma çıkmıştı. Şimdi bu bağ-
lamda Kanal İstanbul konusuna 
geri dönersek, Kanal İstanbul ile 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi iptal 
edilirse biz Lozan’a geri döneceğiz. 
Lozan Antlaşması’nda çok kişi ne 
olduğunu ya bilmiyor ya hatırla-
mıyor. Türk Boğazları IMO’ya bağlı, 
BM’ye bağlı bir komisyon tarafın-
dan yönetiliyordu. Orada iki Türk 
üye vardı. Kolluk Kuvvetleri olarak 
tanımlanıyor, askeri bırakın zabıta 
bile giremiyor. Bir harita çizmişler 
5 km-17 km etrafında kalan yere 
giremiyorduk. Bunu istiyorlar. Geri-
ye dönmek istiyorlar. Bunu kim 
istiyor? Bizden başka herkes isti-
yor. TMMOB Temsilcisi olarak Kanal 
İstanbul Komisyonu’nda çalıştım. 
Kanal İstanbul yapılırsa, Kanal 
İstanbul Projesi güzergâhına bak-
tığın zaman Küçükçekmece’den 
çıkıyor, Tekirdağ sahillerinden tek-
rar Saros Körfezi’nden aşağı doğru 
iniyor. Biz Boğazlar Tüzüğü'nü geçi-
rirken onlara bir harita verdik, Mar-
mara Denizi’nin tamamı Boğazlar 
Tüzüğü'nde tanımlanmış olsa da 
bir deniz yolumuz var orada, gemi-
ler o rotanın dışına çıkamıyorlar. 
O rotanın dışına çıktıkları zaman 
karasularımıza girmiş oluyorlar, bu 
uğraksız geçiş hakkını ihlâl etmiş 
sayılıyorlar. İşte o haritanın dışına 
çıkacak bir alanda bir kanal yapma-
yı düşünüyorlardı. Montrö Sözleş-
mesi’ni bypass etme çalışmasıydı o.
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“On Everything  
That’s On Sea”

Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil 
alımlarını sonlandırması ve göster-
ge faizinde 25 baz puanlık bir artı-
rıma gideceğini açıklaması şahin-
lerce yeterli bulunmayarak eleşti-
rilmesine rağmen etkisini gösterdi. 
Almanya örneğinden yola çıkacak 
olursak haziran ayına kadar yüzde 
bir olan konut kredileri faizi yüzde 
2,8’e tırmandı. İnşaat malzemele-
ri fiyatlarında da özellikle tedarik 
aksaklıklarının da etkisiyle ciddi bir 
artış söz konusu. Örneğin bazı çatı 
malzemelerinde artışın 2021 yılı-
na kıyasla yüzde 65’lere vardığını, 
emlak fiyatlarının 2021 yılında pan-
demiye rağmen yüzde 11 oranında, 
kiraların ise belirgin bir şekilde arttı-
ğını görüyoruz. Bu tabii iki yönlü bir 
enflasyonist baskı yaratıyor. Hem 
artan fiyatlar üzerinden hem de 
ücret taleplerini kamçılamak sure-
tiyle. Nüfusun gerilemesi, işsizliğin 

düşük seviyelerde olması ve nite-
likli eleman bulunamaması ücret 
kaynaklı enflasyonist baskıyı daha 
da artırıyor. Çünkü üretimde kapa-
site artırımına gidilmesinin zorlaş-
ması durgunluk tehlikesi ile karşı 
karşıya getiriyor Avrupa ekonomisi-
ni. Stagflasyon, yani ekonomik dur-
gunluk artı enflasyon olasılığı bir 
hayli yüksek, hatta bunun emarele-
ri de var. Borçlanmanın maliyetinin 
artacak olması da özellikle İtalya, 
İspanya ve Yunanistan, hatta Fran-
sa için dahi ciddi bir tehdit. Bütün 
bunların ekonomik büyümeye etki-
si olumsuz olacaktır.

Almanya'da enflasyon oranı 
mayıs ayında neredeyse 50 yılın 
en yüksek seviyesinde. Gıda ve 
enerji fiyatlarındaki yükselişin 
etkisi ile mayıs ayında enflasyon 
yıllık yüzde 7,9 olarak çıktı. Bu, 
1973 yılından bu yana görülen 
en yüksek oran olarak kayıtla-
ra geçti. Avrupa ekonomisinin 
lokomotifi olan Almanya’daki 
yüksek enflasyon rakamları böl-
ge ekonomisi için ne ifade ediyor. 
Bunun Türkiye’ye yansımaları 
ne olur? 

Enflasyonun yükselmesi Alman 
ekonomisi için –ki belkemiğini 
küçük ve orta ölçekli işletmeler 
oluşturuyor– ciddi bir tehdit. Özel-
likle dayanıklı tüketim talebinin 
gerilemesi özellikle Alman paza-
rına mal ihraç eden Doğu Avrupa 
ülkeleri –ve tabii ki Türkiye– için 
ihracat kaybı anlamına gelir. Enf-
lasyonun yarattığı belirsizlik ve 
buna Ukrayna-Rusya Savaşı ve 
pandemi –dolayısıyla tedarik ve 
nakliye aksamaları– kaynaklı belir-
sizliklerin eklenmesi yatırımları da 
olumsuz etkileyecektir. Borçlan-
manın pahalılaşması ise büyük 
kamu yatırımlarını ve emlak piya-
salarını ve dolayısıyla da talebi 

olumsuz etkileyecektir. 

Açıklamalara baktığımızda 
Almanya Maliye Bakanı Chris-
tian Lindner, Rusya'nın Ukray-
na'ya yönelik saldırısı sonrasın-
da Almanya'da yüksek enflasyon 
ve düşük büyümenin bir ara-
da olduğu stagflasyon dönemi 
yaşanmasının olası bir senaryo 
olduğunu söyledi. Almanya eko-
nomisi durgunluğa girerse baş-
ta Avrupa olmak üzere küresel 
piyasalar bundan nasıl etkilenir? 

Bunun Avrupa ve küresel piya-
salara etkisi olumsuz olacaktır, çün-
kü Almanya ekonomisi dünyanın 
dördüncü büyük ekonomisi. Ayrıca 
Çin ve ABD’den sonra 1,6 trilyonluk 
bir hacimle dünyanın en büyük 
üçüncü ihracat ülkesi. Enflasyonun 
özellikle de yatırım mallarının fiya-
tına yansımasının hem AB içinde 
hem de dünyanın birçok ülkesinde 
yatırımları ve büyük altyapı proje-
lerini olumsuz şekilde etkilemesi 
kuvvetle muhtemel. Bunun yanın-
da Almanya dışarıdan hizmet ithal 
eden bir ülke (turizm). Dolayısıy-
la Yunanistan, İspanya ve Türkiye 
gibi ülkelere gelen Alman ziyaretçi 

sayısında olası azalmalar bekle-
nebilir Almanya’da gelir düzeyinin 
enflasyondan dolayı gerilemesi 
sonucu. Ayrıca Almanya Türkiye 
için özellikle de otomotiv, dayanıklı 
tüketim malları (beyaz eşya vs.) ve 
tekstil alanında önemli bir pazar. 
Dolayısıyla bu ülkedeki ekonomik 
durgunluğun hem Türk turizmine 
hem de ihracat sektörüne olum-
suz yansımalarının olacağı akılda 
tutulmalıdır.

Görüşler arasında Avrupa 
Merkez Bankası'nın fiyat artış-
larını sınırlamak, frenlemek için 
faiz artırımına yönelmesinin 
doğru yol olmadığını savunanlar 
da var. İtalya Başbakanı Mario 
Draghi'nin ekonomi danışmanı 
Francesco Giavazzi’nin bu yönde 
açıklamaları bulunuyor. Avrupa 
ekonomisi fiyat baskılarına karşı 
hangi adımları atarsa enflasyon-
la mücadelesine devam edebilir?

Kesin bir şey söylemek zor, çünkü 
enflasyonun birçok nedeni var: Pan-
demiden kaynaklanan tedarik zincir-
leri ve nakliyedeki aksaklıklar, emtia 
fiyatlarının – hem Ukrayna-Rusya 
Savaşı’ndan dolayı hem de pandemi 

döneminden enerji üretim kapasite-
sinin altında üretim gerçekleştirilmiş 
olmasından dolayı – artmış olması, 
gıda fiyatlarındaki yükseliş ve işsizli-
ğin asgari düzeyde olmasının yarat-
tığı ücret artışı baskısı. Dolayısıyla 
böylesi durumlarda hem hedefler 
çakışabiliyor – enflasyonla mücadele 
mi, ekonomik durgunluğa çare mi? – 
hem de kullanılacak araçların bekle-
nen sonuçların ötesinde yan etkileri 
olabiliyor: Örneğin faiz artırımı zaten 
aksayan üretimi daha da yavaşla-
tarak arzu edilenin tam aksine bir 
talep enflasyonu oluşturabiliyor. Bu 
durumda Avrupa Merkez Banka-
sı’nın Fed’in aksine daha hafif bir 
para sıkılaştırmasına gitmesi daha 
anlamlı geliyor bana. Çok sıkı bir 
para politikası İtalya, İspanya, Yuna-
nistan ve Portekiz gibi borç yükü ağır 
ülkelerin yükünü ağırlaştırarak ve 
büyük yatırımları engelleyerek eko-
nomik büyümeyi daha da yavaşlata-
cağını söyleyebiliriz.

Birçok merkez bankası, artan 
enflasyonla mücadele için faiz 
artırımları gerçekleştiriyor. Peki 
sadece merkez bankalarının ata-
cağı adımlarla enflasyonun önü-
ne geçmek mümkün mü?

Enflasyonla mücadele merkez 
bankalarının temel görevi, ancak 
mevcut durumda enflasyonun 
önüne sadece merkez bankaları-
nın atacağı adımlarla geçileme-
yeceği de ortada. Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın bitmesi (bu diplomasi-
nin görevi) ve Çin’deki kısıtlamalar-
dan kaynaklanan nakliyat aksak-
larının giderilmesi gerekiyor ki bu 
Çinli yetkili ve karar vericilerin 
tasarrufunda. Hatta işçi sendika-
larına ve işveren temsilciliklerine 
de büyük görevler düşüyor. Sen-
dikaların enflasyonu tetikleyecek 
ücret taleplerini kabul ettirmekten 
kaçınmaları gerekiyor.

'Enflasyon merkez bankalarının adımlarıyla önlenemez'
Küresel piyasalarda Fed 
önderliğinde finansal 
koşullarda sıkılaşma 
eğilimi diğer merkez 
bankalarını da etkisi 
altına almış durumda. 
Son olarak yaptığı sözlü 
yönlendirmelerle birlikte 
Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) da temmuz ayı 
için 25 baz puanlık bir 
faiz artırımı sinyali verdi. 
Peki ECB’nin, artan enf-
lasyonla mücadelede 
atacağı adımlar Avrupa 
ekonomisini nasıl etki-
ler? MarineDeal News 
okurları için Hamburg 
Protestan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Yaşar 
Aydın değerlendirdi

Dr. Yaşar Aydın
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın 
"Dünya Enerji Yatırımları 2022" 
raporuna göre temiz enerji yatı-
rımlarının bu dönemde 1,4 trilyon 
dolara ulaşacağı hesaplandı.

Rapora göre, yenilenebilir ener-
ji sektöründeki yatırım iştahı son 
yıllarda yükselen enerji fiyatlarına 
rağmen artış gösteriyor.

Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi 
temiz enerji teknolojileri ise 
birçok ülkede hâlen en ucuz 
elektrik üretim yöntemi olarak 
değerlendiriliyor.

Yenilenebilir enerji sektörün-
de sadece şebeke, enerji tekno-
lojileri ve depolama yatırımla-
rının toplam yatırım tutarının 
yüzde 80'i olacağı ifade edilen 
raporda, güneş enerjisinin dağı-
tık ve şebeke tipli projeleri en 
fazla yatırım yapılacak alanlar 
olarak dikkati çekiyor.

Raporda, rüzgâr enerjisi sek-
töründe ise deniz üstü (offsho-
re) rüzgâr enerjisi yatırımlarının 
karasal rüzgâr enerjisi yatırımla-
rına göre daha fazla yatırım çeke-
ceği ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynakla-
rına bağlı olan elektrik şebeke-
lerinde esnekliğe imkân veren 
batarya depolama teknolojisi 

yatırımlarının bu yıl 20 milyar 
dolara ulaşacağı tahmin edi-
lirken enerjisini çeşitlendirmek 
isteyen ülkelerde hidrojen yatı-
rımlarının da ivme kazanacağı 
vurgulandı.

Böylelikle, küresel enerji yatı-
rımlarının bu yıl geçen yıla göre 
yüzde 8 artışla 2,4 trilyon dolara 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, iklim deği-
şikliğiyle mücadele kapsamın-
da ortaya konulan politika ve 
hedefler yanında enerji verim-
liliği, elektrifikasyon ve düşük 
karbonlu teknolojilere büyük 
ölçekte yatırımların yapılmama-
sı halinde artan küresel enerji 
talebinin sürdürülebilir yollarla 
karşılanamayacağı vurgulandı.
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Pakistan'ın 
Çin'den aldığı 
fırkateynlerin 
ikincisi 
hizmete girdi
Pakistan donanması, Çin'de 
inşa edilen dört Tip 054 A/P 
fırkateyninden ikincisi olan 
PNS Taimur'u hizmete aldı.

Çinli Hudong Zhonghua 
Tersanesi tarafından Pakis-
tan Donanması adına inşa 
edilen fırkateyn için yapılan 
hizmete alma töreni Çin'de 
gerçekleşti. Tersane aynı 
zamanda proje kapsamında-
ki 4 fırkateynin de inşa edil-
diği yer. Fırkateyn, Ağustos 
2020'de denize indirilmişti.

PNS Taimur fırkateyni en 
son teknoloji silahlar, sensör-
ler ve savaş yönetim sistemi 
ile donatılmış, teknolojik ola-
rak gelişmiş bir savaş gemisi 
olarak öne çıkıyor. Fırkatey-
nin donanmanın muharebe 
yeteneklerine sürdürülebi-
lir bir destek sağlaması ve 
Pakistan'ın deniz savunma-
sını önemli ölçüde geliştir-
mesi bekleniyor.

Tip 054 A/P Sınıfının ilk 
gemisi PNS Tughril, ocak 
ayında Karaçi'deki Pakistan 
Deniz Kuvvetleri Tersane-
si’nde  düzenlenen törenle 
hizmete girdi.
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Gemilerin yeşil ticarete geçiş süre-
cinde ihtiyacı olan gemi moder-
nizasyonuna tersanelerimiz ne 
kadar hazır? Türk ticaret filosu 
günden güne yaşlanıyor, gemi 
donanımı da eskiyor. Filomuzu 
yenilemezsek gelecekte bizi neler 
bekliyor? Tersanelerimiz Türk 
armatörleri için İdare ile proje 
geliştiriyor mu? 

Bizler tersaneci yani gemi inşa 
sanayicisi olarak aslında proje yöne-
ticisiyiz. Bunun altını çizmek, tersa-
neciliği anlamak lâzım. Bir geminin 
oluşumunda seyir tecrübesinden, 
sefere çıkacağı güne kadar çeşitli 
evreler vardır. Bu ilk olarak taleple 
başlar. Tüketici aradığı özellikleri tek 
tek sıralayarak ihtiyacı olan gemiyi 
belirler. Bu noktadan sonra tasa-
rımcılar devreye girer. Ne mutlu ki 
bize Türkiye'de sektörümüzde çok 
kaliteli kendini kanıtlamış, bilgili 
tasarımcılar var. Bu tasarımcıların 
yaptığı çalışmalar neticesinde orta-
ya bir figür çıkar. Bu figür çıktıktan 
sonra ise dünyada üretilen ekip-
manlara göre çalışmalara başlanır. 
Siz de tersane olarak ve tasarımcı 
olarak bu çalışmaya göre üreticiler-
le temasa geçersiniz. Tüm bunların 
neticesinde fiyatlar belirlendikten 
sonra şartlar uygunsa ve eğer orta-
da rantabl bir durum varsa uygu-
lamaya geçersiniz. Kısacası tersane 
makine üretmez, boya üretmez, 
panel, izolasyon malzemesi, sepe-
ratör veya sac üretmez. Gemi inşa 
sanayi, tersaneler, tüm bu unsurları 
kapsayacak şekilde, çeşitli sanayi-
lerde üretilen hayâl edebileceğiniz 
bütün gemi ekipmanlarını bir araya 
getirmek suretiyle gemiler oluştu-
rur. Bizim gelişen dünya teknoloji-
sine bu anlamda katkılarımız çok 
büyüktür. Dolayısıyla daha az yakıt 
yakan, daha sürate uygun, çevre 
dostu, yeşil gemiler üretmek, bu 
doğrultuda tasarımcılarımız tara-
fından gemi tasarımları yapmak 

bizim elimizde.
Zaten bu konuda çalışmaları-

mız var. Çok iyi yerlere geldik. Ama 
yeni kurallar, yeşil dekarbonizasyon 
konuları tersanelerden daha ziyade 
ekipman üreticilerinin konsantre 
olmaları gereken başlıklar. Biz de 
bunları uygularız.

Rüzgâr ile sevk edilen gemileri 
saymaz isek dünyada yeşil mutaba-
kat 2050 yılı hedefi olan, sıfır emis-
yonlu gemi kavramına uyumlu 
gemi henüz yok. Tüm ülkeler 2030 
yılı itibarıyla bu tip gemileri tasarla-
ma, uygun teknolojiler ile donatma 
ve inşa etmek için çalışıyorlar. Dün-
ya deniz ticaret filosunun 2050 yeşil 
mutabakat hedeflerine varması için, 
2030 yılı ile bu tip gemi teknolojisi-
nin geliştirilmesi gerekiyor ki 2050 
yılına kadar bu gemiler inşa edilerek 
daha yüksek emisyonlu gemilerin 
yerini alsın. 

Küresel iklim değişikliğinin bir 
sonucu olan müsilajı geçtiğimiz 
yaz Marmara Denizi’nde üzülerek 
gördük. İdare dâhil birçok kuruluş 
müsilajın sebebi olarak tersanele-
rimizi öne sürdü. Bu süreçte GİS-
BİR olarak neler yaşadınız, neler 
yaptınız? 

Ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaz 
aylarında Marmara genelinde böyle 
bir durum ile karşılaştık. Marmara 
Denizi’ne kıyısı olan ve bütünleşik 
şekilde yer alan bir sektör olmamız 
sebebiyle ismimizin geçiyor olması 
çok normal. Ancak bu sorun ile top-
lu bir mücadele verilmesi en doğru-
su. Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı’nın direkt 
başkanlık ettiği Marmara Denizi 
Eylem Planı Koordinasyon Toplantı-
larına katılım sağlamıştık. Esas olan, 
sorunların nedenini bilimsel veriler 
ışığında doğru biçimde tespit etmek 
ve bu veriler ışığında çözümler üret-
mek. Bu sorunlar bir buzdağı gibidir, 
asıl sorun daha aşağıda ve büyüktür. 
Esas olan sorunların nedenini bilim-
sel veriler ışığında doğru biçimde 
tespit etmek ve bu veriler ışığında 
çözümler üretmektir. Net olma-
yan veriler ile alınmaya çalışılacak 
önlemler ve yasal tedbirler aslın-
da insanlık için gerekli olan üretim, 
istihdam gibi kritik konuları sekteye 
uğratabilir ve hatta yanlış tedbirler 
ekolojik dengeleri bozabilir. 

Toplantılar sonucunda açıkla-
nan kararlardan da anlaşılacağı 
üzere bu aslında atık su deşarjları 
ile deniz ekosisteminin bozulma-
sı sonucu ortaya çıkan bir sorun 
gibi duruyor. Pek tabii biz de sek-
tör olarak bu krizi önlemek adına 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız 
ve yapmaktayız da… Marmara 
Denizi’nde 2021 yılının başlarında 
görülen müsilaj kirliliğinde, tama-
men gönüllülük esası ile hem birçok 
tersanede hem de Aydınlı Koyu’nda 
belirlenmiş iki ayrı noktada temiz-

lik çalışmaları yapılmıştır. Bir ay 
boyunca sürmüş olan deniz temiz-
lik çalışmasında GİSAŞ bünyesinde-
ki deniz personeli ve teknik personel 
bilfiil sahada, Çevre Yönetim Hiz-
meti Birim personeli ise raporlama-
lar noktasında destek vermiş, deniz-
den toplam 650 m3 atık toplanmıştır. 
Temizlik çalışmasında, diğer faali-
yetlerimiz sebebiyle koyda katı atık 
toplamak üzere çalıştırılmakta olan 
Temiz Tuzla Deniz Süpürgesi müsi-
lajın etkin toplanabilmesinde ciddi 
avantaj yaratmıştır.

GİSBİR bünyesindeki Çevre 
Komisyonumuz da sektörümüzün 
çevre konusunda daha teknolojik 
yaklaşımlar ile devamlılığını sağla-
mak adına çalışmalar yapılmaktadır.

Kalifiye tersane çalışanlarının 
yetiştirilmesi ve istihdamın artı-
rılması konusunda ne gibi çalış-
malarınız bulunuyor? Özellikle ‘‘Z 
Kuşağı’’ dediğimiz bir nesil var, 
2000’lerin başında doğanlar. Bu 
kuşak özellikle üretim alanın-
da çalışmayı istemiyor. Bu nesli 
kazanmak için neler yapmalıyız? 

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi 
nitelikli personel yetişmesi Türk 
Gemi İnşa Sanayisi için en önem-
li konulardan biridir. Türkiye Gemi 
İnşa Sanayicileri Birliği’nde, sırf bu 
konuyla ilgili özel olarak oluşturdu-
ğumuz İnsan Kaynakları Komisyo-
numuz bulunuyor. Sene içerisinde 
okullarımızla (lise, meslek yük-
sekokulu ve üniversiteler) dirsek 
teması hâlindeyiz. Öğrencilerimize 
sektörümüzü tanıtmak ve sektörü-
müzün ihtiyaçlarına yönelik bilgi-
lendirme yapmak için Türkiye’nin 
her ilçesine ziyaretlerimiz oluyor. 
Sektörümüz öğrencilerine Gemi 
Mühendisleri Odası’yla birlikte staj 
programları geliştiriyoruz, bu saye-
de öğrencilerimizin teorik aldıkları 
dersleri uygulamalı olarak staj adı 
altında deneyimleri için canla başla 
çalışıyoruz. IMO’nun değişen kural-
ları, çevreci teknolojilerin an be an 
gelişmesi sebebiyle nitelikli perso-
nele yönelik ihtiyaçlarımız da deği-

şiyor. Bu bakımdan sürekli güncel 
kalmak, öğrencilerle birlikte olmak 
GİSBİR’in öncelikleri arasındadır. 

Ayrıca Tuzla’da geçtiğimiz sene 
zil çalan GİSBİR Ortaokulu’nun açı-
lışını da Eski Başbakanımız ve sek-
törümüzün kıymetli isimlerinden 
Sayın Binali Yıldırım ve Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Mahmut Özer ile bir-
likte yaptık. Tamamen GİSBİR ola-
naklarıyla inşasının tamamlandığı 
okulumuzun kısa zamanda Tuz-
la’nın en teknolojik ve donanımlı 
okullarından birisi olduğunu gurur-
la söylemek isterim. 

Türk gemi inşa sektörü paydaş-
larının ihracat rakamlarını artırma-
sı ve küresel pazarda daha etkin 
hâle gelmesi için neler yapılmalı? 
Türk Lirası’nın giderek değer kay-
betmesi tersanelerin üretim mali-
yetlerini ne kadar artırdı? 

Biz idarecilerimizin belirlediği 
bölgeler çerçevesinde çalışabili-
yoruz. Kullandığımız metrekare-
ler, alanlar belli. Tersanelerimizin 
haricinde bizim görünmeyen gücü-
müz de yan sanayimiz. Yani yan 
sanayimizle beraber iç içe olmak 
durumundayız. Biz şu anda elimiz-
deki mevcut kapasitenin neredeyse 
yüzde yüzünü kullanmak suretiyle 
ihracat rakamlarını artırmak konu-
sunda üzerimize düşeni zaten hâli-
hazırda yerine getirebiliyoruz.

Burada bir kavram karmaşası 
var tabii ki. Bizim yıllık sac işleme 
kapasitemiz, buna karşılık üretti-
ğimiz gemiler baz alınarak hesap 
yapıldığında, bu veriler yanlış hesap 
verir. Çünkü her tersanenin mutla-
ka belli bir sac işleme kapasitesi var-
dır. Lâkin yaptığı işler doğrultusun-
da bunlar değişkenlik gösterebilir. 
Yani büyük montanlı sac işlemediği 
halde, büyük cirolar yapabilen niş 
işleri hepimiz yapıyoruz.

Peki, bunu nasıl artırabiliriz? Biz 
şu anda Türkiye genelinde aslında 
yaklaşık 4 milyon 500 m’lik alana 
sahibiz. Bu gerçekten çok önemli! 
Niye mi önemli? 4 milyon 500 m’nin 
yaklaşık 3 milyon 800 m’sini aktif 
olarak kullanıyoruz. Bu doğrultuda 

da yeni inşadan oluşan 1,3 milyar 
dolar ihracatımız var ama yakla-
şık 1 milyar dolar da tamir-bakım 
tarafından ihracatımız söz konu-
su. Öte yandan hiç sözü edilmeyen, 
savunma sanayine yaptığımız aske-
ri projelerimiz var ki bunların da 
ihracatı artık söz konusu ve ihraç 
ediyoruz. Bunlar da görünmeyen 
kalemler. Kısacası yuvarlak hesap 
topladığımızda yaklaşık 3 milyar 
dolar civarında bir döviz girdisi sağ-
layan sektörüz.  Bu dövizi kullandı-
ğımız mevcut metrekareye böldü-
ğünüzde çok ciddi rakamlar ortaya 
çıkıyor. Kaldı ki biz geldiğimiz nok-
tada tamir-bakımda neredeyse sıfır 
ithalat yapıyoruz. Yani getirdiğimiz 
döviz tamamen bizde kalıyor. Yeni 
inşa noktasında da tam ortalama 
bazda yüzde 50 civarındayız. Getir-
diğimiz dövizin ithalat oranı yani 
yüzde 50’si Türkiye'de kalıyor. Başka 
sektörleri kötülemek istemiyorum 
yanlış anlaşılmasın ama sektörü-
müz 10 dolar ihracat yaparken kar-
şılığında 9 dolar veya 12 dolar itha-
lat yapmak zorunda kalmıyor. Bu da 
işte bizim müteşebbislerimizin, yan 
sanayimizin ve bizlerin başarısıdır. 

Günümüzde artık daha niş 
işler yaparak, savunma sanayine 
yönelik ihracatı artıracak projelerle 
rakamları yükseltebiliriz. Ancak bu 
da zamanla olacak bir şeydir. Şu 
anda geldiğimiz noktadan “mem-
nun değiliz” diyemeyiz. Memnunuz. 
Çünkü yaptığımız iş emek yoğun 
olması vesilesiyle her zaman kapa-
sitemize göre iş gücünü de alttan 
yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için 
de zaten Türkiye Gemi İnşa Sana-
yicileri Birliği olarak kurduğumuz 
8 komisyondan bir tanesi insan 
yetiştirmek üzerine. Sektörümüze 
insan kazandırmak üzere komis-
yon başkanımız ve üyelerimiz bu 
konuda sürekli faaliyetler gösteriyor. 
Okulları geziyorlar ve sektörümüzü, 
sektörümüzün bilinmeyen güzel 
taraflarını tanıtıyorlar. Hedeflerimiz 
arasında buralardan öğrencileri 
kazanıp, eğitip sektörümüzde çalış-
tırabilir hâle getirmek var.

Ülkemizin tersanelerimizden 
sağladığı döviz girdisini nasıl 
değerlendirirsiniz? Dünya deniz 
ticaretinde Türkiye’nin gemi inşa 
payı nedir? 

2008 yılında yaşanan ekono-
mik krizden bugünlere geçmemiz 
elbette ki takdiri hak etmektedir. O 
dönemde hatırlatmak isterim; top-
lam döviz girdimiz bir milyar dolar 
civarına düşmüştü.  2021 yılı itiba-
rıyla 2 milyar dolara yakın yeni gemi 
inşa, 1 milyar dolara yakın bakım-
onarım döviz girdisiyle yaklaşık 3 
milyar dolarlık ihracat rakamımız 
her geçen gün artmaktadır. Alanın-
da ilklere ve en iyilere imza atmış 
olduğumuzdan Türk gemi inşası 
bugün artık tüm dünyanın dikkatini 

'Tamir bakımda ithalat oranımız sıfıra yakın'
Türk gemi inşa 
sanayindeki 
son gelişmeleri 
MarineDeal News 
okuyucuları için 
değerlendiren 
Türkiye Gemi İnşa 
Sanayicileri Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat 
Kıran, gemi inşa 
sanayinin ülkemi-
ze sağladığı döviz 
girdisine ilişkin 
görüşlerini paylaştı

Murat Kıran
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çekmiştir. Ülkemiz tersaneleri; yeni 
gemi sipariş defteri dünya sırala-
masında adet bazında 6’ncı ve tonaj 
bazında 13’üncü sırada yer alırken, 
süper yat inşası metre bazında dün-
yada 3’üncü sırada yer almaktadır. 
Bütün bu başarıların gerek sanayi-
miz gerekse de ülkemiz adına elbet-
te getirisi çok büyüktür.

Yerli üretimin payını artırmak 
için Türk gemi yan sanayisine 
hangi yeni ürünler eklenebilir? 

Ülkemizde gemilerde kullanıla-
cak yerli ana makinelerin üretimi 
yapılmamaktadır. Bu eksiğin gide-
rilmesi için çalışmalarımızı hızlan-
dırmamız gerekir. Öte yandan yassı 
çelik üretimi yapan Ereğli Demir 
Çelik Fabrikamızın kapasitesinin 
artırılması, yaşanan son Ukrayna-
Rusya Savaşı’nda yaşanan tedarik 
sıkıntılarını gidermek adına yerli 
üretime ağırlık vermek önemini 
ortaya koymuştur. Ayrıca ülkemiz-
de yerli olarak üretilmekle birlik-
te gemilerde kullanılabilmesi için 
gerekli olan ancak sertifikasyonları 
yapılmadığı için kullanmadığımız 
bazı ürünlerin bu eksikliğinin gide-
rilmesi gerekmektedir. 

Otonom deniz sistemlerinin 
üretilmesi ve tersanelerin dijital-
leşmesi konusunda Türk tersane-
lerini nerede görüyorsunuz?  

Deniz taşımacılığının, küresel 
ticaretin yüzde 90’dan fazlasından 
sorumlu olduğunu, Covid-19 sonra-
sında herkes anladı. Denizlerimizde 
yaşanan trafik yoğunluğunun her 
geçen gün artmasıyla bu yoğun tra-
fiği gerek inovatif teknolojilerle daha 
çevreci gerekse de otonom sistem-
lerle çok daha güvenli hâle getirme-
miz gereken bir dönemdeyiz. Gemi-
lerimizden alınan veriler daha gemi 
limana yanaşmadan doğru şekilde 
analiz etmek artık hayati derecede 
önemli hâle geldi. Özellikle Avrupa 
ve Amerika’da bu alanda ciddi atı-
lımlar gerçekleştiriliyor.  Bizler de 
mevcut gemilerimizi bu sistemlere 
uyarlamaya ve yeni gemi inşalarımı-
zı da bu sistemlere göre tasarlamaya 
özen gösteriyoruz. Dijitalleşme ve 
otonom sistemlerin önümüzdeki 10 
yıl içinde hem limanlarımızda hem 
de gemilerimizde çok daha etkin 
kullanılacağını düşünüyorum. 

İdare, ilgili bakanlıklar taleple-
rinizi karşılıyor mu? 

İdaremiz ve ilgili bakanlıklarla 
ilişkilerimiz ve iletişim kanallarımız 
elbette arzu edilen en üst seviye-
de. Sürekli temas, iletişim ve işbirliği 
hâlindeyiz. İletişim konusunda bir 
sıkıntı duymuyoruz. Sorunlarımızı 
anlatıyoruz, bizi dinliyorlar. Olum-
lu geri dönüşler de alıyoruz. Buna 
bir örnek vermek gerekirse, yabancı 
bankalar tarafından Türk bankala-
rının teminat mektuplarının kabul 
edilmemesi problemi ilgili tüm 
makamlarla paylaşılmış, ayrıca Türk 
Exim Bank ile uzun soluklu çalış-
malar yürütülmüştür. Bu çalışma-

lar sonuç vermiş ve Türk Eximbank 
teminat mektubu verme uygula-
masına başlamıştır. Ancak tüm 
sorunlarımızın çözümü noktasında 
her zaman beklediğimiz geri dönüş-
leri alamıyoruz. Devletlerin reka-
bet üstünlüğü yaratmak amacıyla 
müdahalelerde bulunduğu gemi 
inşa sanayinde, Türkiye’nin de ben-
zer araçlarla haksız rekabet yarat-
mayacak şekilde, diğer bir ifadeyle 
eşit koşulları sağlayarak sektöre des-
tek olması gerekmektedir. Daha güç-
lü bir yapıya sahip olarak, Avrupalı 
armatörleri ve yabancı yatırımcıları 
ülkemize çekmek hem teknolojik 
hem sermaye altyapımızı güçlen-
dirmek, Avrupa ve dünyada vazge-
çilmez olmak, rekabet gücümüzü 

artırmak gibi hedeflerimize ulaşabi-
leceğimizi değerlendirmekteyiz. 

Türk tersanecilerinin en büyük 
sorunu nedir? 

Denizcilik sektöründe çevreci 
çözümler ve Ar-Ge projelerinin geliş-
tirilmesi ve uygulanması ve hatta 
çoğu zaman da teorikte mümkün 
olup pratikte uygulamanın kulla-
nışsız olduğu teknolojilerin olduğu-
nu söyleyebiliriz. Gemiler için çok 
zorlu bir süreç başlamış durum-
da. Yeni karbon emisyon limitleri, 
bunlara bağlı verimlilik endeksleri 
(EEDI, EEXI gibi), bunların getirdiği 
kısıtlamalar, makine ve sistemle-
rindeki değişiklik ihtiyaçları kısa 
vadede elimizdeki mevcut gemileri 

kullanışsız hâle getirecek. Elbette 
Türk gemi inşa sanayisi olarak bu 
konuda gerçekleştirilen çalışmala-
rı, teknolojileri, Ar-Ge projelerini de 
yakından takip ediyor ve bu alanda 
gerçekleştirilen/gerçekleştirilmesi 
planlanan regülasyonların sektö-
rümüze etkilerini paydaşlarımızla 
istişare ediyoruz. Şu an mevcut 
teknolojilerin hedeflenen emisyon 
azaltımlarını karşılamıyor olması 
nedeniyle, armatörler açısından 
çok yönlü düşünülmesi gereken 
konular sınırı belli olmayan açık bir 
deniz gibi önümüzde duruyor. Bir 
diğer taraftan hükûmetlerin çevre-
ci teknolojileri politikaları arasına 
alması ve bu alana yapmış olduk-
ları ciddi yatırımlarla özel sektörün 

tek başına mücadele etmesi olduk-
ça güç ve hatta imkânsızdır. 

Çevre konusunda da tersanele-
rimizde uygulanması gereken yeni 
yönetmelikler ve gelecek döneme 
ilişkin yeni yapılandırmaları ciddi 
olarak düşünmemiz gerekiyor. Her 
fırsatta dile getirdiğim gibi gerek 
döviz girdisiyle ülke ekonomisine 
katkı sağlayan gerekse de alanında 
ilklere imza atarak tüm dünyanın 
dikkatini çektiğimiz bir dönemde 
ticaretimizi artırmak için çalışma-
larımızı hızlandırmamız gerekiyor. 
Bu uğurda elbette ki çevremize de 
duyarlı hareket etmeliyiz ancak 
önümüzdeki yaptırımların ağırlığı 
ticaretimizi olumsuz yönde etkile-
mesinden de çekiniyoruz.  
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18 ay önce iki kontrat imzala-
dık. Kontratları imzaladığımız 
dönemde çeliğin tonu 650 dolar-
dı. Alüminyum 4 Euro’ydu, kablo 
ve kontrplak fiyatları da makul-
dü. Çelik şimdi 2 bin dolara çık-
tı, kontrplak fiyatlarında 3 katına 
kadar artış var, kablo da ise 4 
katın üzerine fiyatlamalar seyre-
diyor. İşçilik ne kadar arttı hesap-
layamıyorum bile. Siz işi 10 mil-
yon Euro’ya aldınız, çok güzel bir 
rakam gibi gözüküyor. Bunu, duru-
mu sıkılaştırarak 9,5’a mâl ederim 
diyorsunuz ama şimdi 11 milyona 
mâl edemiyorsunuz. Bu tehlikeli 
bir durum. 

Kalifiye eleman sıkıntısı çok 
ayrı bir tehlike. Herkesin bir tane 
yat boyası yapan ustası olduğu-
nu düşünün. Eskiden aynı anda 
20 tekne yapıyorduk, artık 2 bine 
yakın tekne yapıyoruz ama usta 
sayımız aynı. İnsanlar birbirlerinin 
ustalarını kapmaya çalışıyor. İnsan 
kaynakları inanılmaz profesyo-
nel hareket ediyor! Bizde kesin 
talimat var, kimsenin çalışanına 
teklif götürmeyeceksiniz diye. Ben 
bu işe yıllarını vermiş, ortaya bir 
emek koymuş ve sektör için pek 
çok kişi yetiştirmiş dolayısıyla da 
katkısı olmuş insanlara hiçbir şey 
demiyorum. Ben en çok, “parayı 
ortaya koyarım, mühendis topla-
rım, usta toplarım” diyenlere kızı-
yorum. Çünkü çalışanın ister iste-
mez kafasını karıştırıyorlar. Hiçbir 
emeği yok. Bir tane adam yetiştir-
memiş. Sadece, en iyi adam kim? 
İki katına alayım işe başlayayım 
diye düşünüyorlar. Bu hep vardı 
ama bu kadar ayyuka çıkmamıştı. 
Gelecekte de bu durumun devam 
edeceğini düşünüyorum. Benim 
çalışanımın hakkını vermem 
lâzım. Kendisi 10 bin lira alacak-
ken öbür tarafta 25 bin verildiği 
zaman kafası karışmayacak mı? 
Biz de diyoruz ki, biz de sürekli-
lik var öbür tarafta rüzgâr var şu 

anda. Yarın ne olacağını bilmiyo-
ruz. Biz bununla 2008 ve 2012’de 
karşılaştık. Verdiği maaşı yarıya 
düşüren hatta onu bile ödeyeme-
yen meslektaşlarımızı gördük. 

Biz bu mesleğe gönül vermiş 
emeği geçmiş herkese her türlü 
desteği veriyoruz ancak bu emeği 
olmayan kişilerin çalışanlarımı-
zı almalarına çok içerliyoruz. Bir 
insan bir yerde çalışıyorsa kim-
se kimseye teklifte bulunmasın. 
Ayrıldıysa problem yok. Biz ayrılsa-
lar bile eski firmalarına soruyoruz. 

Pandemi dönemine girerken 
yani 2019 yılının son çeyreğinde 
biz Monaco Fuarı’na hazırlanır-
ken yatımıza bir alıcı çıktı ve yatı 
fuara götürmeme şartıyla alabile-
ceğini söyledi. Biz de lansmanını 
hazırladığımız hâlde satış işlemi 
gerçekleştiği için tüm planlarımı-
zı iptal ettik ve Monaco Fuarı’na 
katılamadık. O işin arkasından 
da çok problem yaşadık. Bunun 
üzerine bir de Covid-19 Pandemi-
si de patlak verince teknelerimizi 
nasıl satacağız diye düşünürken 
işler bir anda patlama yaşadı. 
Hatta, satışta takas olarak aldı-
ğımız bir tekneyi, daha Türkiye 
sularına getirmeden İspanya’da 
sattık. Covid’in negatif etkileri 
yatçılık sektörü için pozitif etkiye 
dönüştü. Bir tane hazıra tekne 
yaparken daha kaynak aşamasın-
da yabancı bir müşteriye sattık. 
Aradan 4-5 ay geçti. Bir başka 
yerli müşterimiz başka bir tek-
ne istedi. 2020’nin ilk çeyreğin-
den itibaren yatçılık sektöründe 
tahmin etmediğimiz bir büyüme 
başladı. Bütün sektör hazırlıksız 
yakalandı. Ancak yılın son çeyre-
ğinde pandeminin de biteceğini 
düşünürken bir tanesi yabancı 
ikisi yerli üç müşteriyle sözleş-
me imzaladık. Bu süreçten sonra 
da fiyatlar çok artmaya başladı. 
2021’de bir tane yabancı müşteri-
mize teknesini teslim ettik. 2019 
sonlarında 44 metrelik bir tekne, 
2021 yılında 2 tane biri 42 biri 
44 metre iki tekne teslim ettik. 
2022 yılında bir tekne teslim ettik, 
Temmuzun 15’ine kadar bir tekne 
daha teslim etmeyi planlıyoruz. 
Geçen senenin son çeyreğinde 
yabancı bir müşteriyle anlaşma 
yaptık. 2 ay önce bir ABD ziyareti-
miz oldu. Oldukça olumlu geçen 
bir görüşme oldu. Onu da sattı-
ğımız takdirde elimizde bir tane 
bile satılık tekne kalmayacak. Şu 
anda devam eden sırasıyla; NB 
100, 103, 104, 105, 108, 109 ve bir 
dostumuza yaptığımız 25 metre 
uzunluğundaki 107 olmak üze-
re toplamda 7 projemiz devam 
ediyor. Bunların 4’ü önümüzdeki 
sene teslim edilecek. 2024’te 3 
tanesi teslim olacak. Ayrıca Avru-

palı bir müşterimizle devam eden 
görüşmemiz de var, sonuca var-
dıktan sonra 2025 yılında da bu 
teknemizi teslim edeceğiz. 

Bu süreç içerisinde Mengi Yay 
Yatçılık olarak da yatırımlarımız 
oldu. Uzun zamandır yatırım yap-
madığımız küçük atölyelerimizi 
Finish Hangar adı altında birleş-
tirdik. Nuh Sanayi Sitesi içerisinde 
bulunan binamızı müşteriye hazır 
hale getirdik. 

Ben 83 yılından beri bu sek-
törün içerisindeyim. Çıraklıktan 
başladım. En başından beri söy-
lediğimiz bir konu var. Yatçılar 
olarak farklı bir sanayi bölgesi-
ne ayrılmalıyız. Bakıldığı zaman 
gerek Türkiye Gemi İnşa Sanayi-
cileri Birliği (GİSBİR) gerek İMEAK 
Deniz Ticaret Odası (DTO) gerek 
devletimiz tarafından hep doğru-
sunun burası olduğu söyleniyor 
ancak bizim için yeterli olmuyor. 
Evet, herkes Tuzla’da kalmak isti-
yor. Burası tam anlamıyla bu işin 
merkezi ancak biz gerekirse bura-
dan gitmeye de razıyız. Marmara 
Bölgesi’ndeki yatçılar olarak bize 
çok büyük bir alan gerekmiyor. 
İstanbul’daki bütün yatçıları top-
lasanız 100 dönüm arazi yeter. 
Mutlaka bizim ayrı bir bölgeye 
gitmemiz gerekiyor. 

İleride tamir işleri de alabiliriz. 
Şu anda ticari gemiler konusun-
da tamirde dünyada bir numara 
olduğumuzu düşünüyorum. Biz 
de yatçılık konusunda neden böy-
le olmayalım. Şu anda yeni inşa 
talebi çok olduğu için pek odakla-
namasak da siparişlerin durduğu 
bir dönemde tamir işlerine yönel-
mek bizim için önemli olabilir.  

Ben İtalya ve Hollanda’daki 
bütün tersaneleri dolaştım. Ora-
lardaki tersaneleri görünce neden 
kalitede dünyada bir numara 
olduklarını anladım. Çok önce-
den başlamışlar bu işe. Bizim  
niş iş yaptığımız için tek bir çatı 
altında her şeyimizi üretebiliyor 
ve müşteriye tanıtabiliyor olma-
mız gerekiyor. Mühendislerimiz 
ve tasarımcılarımız oldukça geliş-
miş durumda. Artık pek çok Türk 
mühendis ve tasarımcı Hollan-
da’da dahi çalışabiliyor.  

Devletimiz liseyi okuyamayan 
çocuklarımız için bir program baş-
lattı. Çocuklarımıza mesleki anlam-
da çok güzel bir yol çizildi. Liseyi 
okuyan çocuklar 4 gün iş yerin-
de, cumartesi günü okula gitme 
ve pazar günü dışında da bir gün 
izin yapmak şartıyla iş yerlerine 
gelmeye başladı. Bunun yüzde 50’si 
sanayide kalsa çok büyük bir başarı 
olacak. Bütün sanayide başladı bu. 
Bizde de 10 kadar öğrenci var şu 
anda. Çocuklar hem lise okuyorlar 
hem de meslek sahibi oluyorlar. 

Ahşap işleme konusunda dün-
yada bir numara olduğumuzu 
düşünüyorum. Ancak maliyetleri 
ve usta azlığından dolayı bitme 
noktasında. En genç ahşap usta-
mız 30-35 yaşında. Bir müşteri 
ahşap tekne istediğinde polyestere 
göre çok daha maliyetli olabili-
yor. İç mimaride de oldukça iyiyiz. 
Yabancı tasarımcıları isteyen müş-
terileri dâhil Türk tasarımlarını 
kullanmaya ikna edebiliyoruz.

Nuh Sanayi Sitesi bizim göz 
bebeğimiz. İçerisinde bir takım 
yatırımlar yaptık ama biz bütün 
esnafımızla burada bir bütünüz. 
Küçüğünden büyüğüne, hep iç içe 
olacağız. Onlar varsa biz de varız. 
Hiçbir zaman tek başımıza bir 
yere geçelim düşüncemiz olmadı. 
Bir çarşının içerisinde olmak her 
zaman bir avantaj. 

Nuh Sanayi Sitesi kendi içeri-
sinde en az 2 bin kişiye istihdam 
sağlıyor. İstanbul bölgesinde yan 
sanayi hariç 5 bin kişinin istihdam 
edildiğini düşünüyorum. 

GİSBİR de sektör için yeni çalı-
şanlar yetiştirilmesi konusunda 
insan kaynakları komisyonuyla 
ülkemizin en önemli yerlerine 
birebir ziyaretlerde bulundu. Üni-
versitelere ve meslek liselerine 
gidildi. Ancak bir sıkıntımız var. 
Aileler çocuklarının alttan baş-
lamasını istiyor. Çocuk okul oku-
muş, lise okumuş. Biz en alttan 
başladık, çivi toplayarak başla-
dık. Tabii ki artık öyle çocuklar 
aramıyoruz ama gençler de bir-
den gelişmek istiyor. Ustalarının 
maaşlarını öğrenince 1-2 senede 
o seviyede kazanmak istiyorlar. 
Sektöre yeni giren yatırımcıla-
rın 1-2 senelik mühendislere bu 
maaşları verip transfer etmesi de 
bir handikap. Ama biz yılmaya-
cağız. Yönetim kurulumuzda bir 
karar aldık. Projeye göre herkes 
yanına yeni mezun bir mühendis 
alacak. Bunların yarısı kalsa bizim 
ülkemiz için kazançtır. 5 yıllık iş 
sözleşmesi yapmayı planlıyoruz, 
bunun yarısı da gitse yine de bize 
söz vermiş olacak. Amacımız yeni 
mühendislerimizi en azından bir 
tekneyi tek başına bitirebilecek 
seviyede sektöre kazandırmak. 

'Elektrikle çalışan teknelere 
geçmeyi düşünüyoruz' 
Oğlum özellikle bu konuda 

çok meraklı. Dünyanın sayılı pil 
üreticilerinden bir İngiliz firmayla 
görüşme gerçekleştirdik. Onların 
fikirleri ilgimizi çekti. Bir tekne-
mizde denemeyi düşünüyoruz. 
Bizim için pilin küçüklüğü önemli. 
Örneğin 30 ton yakıt kapasiteli 
bir tekneye 30 ton pil koyuyor-
san 500-1000 mil hızla gidebilecek 
bir teknenin 30 değil de 20 gibi 
daha düşük bir pille gidebilme-
si gerekiyor. Bu zaman gerektiren 
bir çalışma ama ben eminim ki 
2030 yılına kadar yüksek kükürt 
kullanan tekneler üretilmeyecek. 
Teknopark’ta yer almak istiyo-
ruz. Ar-Ge çalışmalarımız için en 
uygun yer olduğunu düşünüyoruz. 
İTÜ ile tasarım üzerine bir Ar-Ge 
çalışmamız oldu. Tekne formunda 
yapılan bir takım değişikliklerle 
yüzde 5 ile 10 arasında yakıt tasar-
rufu sağlayan bir dizayn geliştirdi-
ler. Bu tasarımın da uygulamasına 
başlayacağız. 

2019’a kadar 4 uluslarara-
sı tasarım ödülü aldık. O dönem 
yeni bir yat tipi oluşturduğumuz 
için yarışmalara katılmadık. Şim-
di teknemizi 44 metreden 47’ye 
yükselttik. Yeni teknemizle bitmiş 
bir şekilde katılmak istiyoruz. Ayrı-
ca tasarım süreci bitmek üzere 
olan 50 metre üzeri bir tekne ile 
de katılmak istiyoruz. Oralarda 
bulunmak önemli. Türkiye’deki 
ödülleri yeterli bulmuyorum.

Gençlere bu mesleğin çok 
güzel bir meslek olduğunu söyle-
mek istiyorum. Psikolojik anlam-
da insanı rahatlatıyor çünkü bir 
şey üretiyorsunuz, tasarlıyorsu-
nuz ve denizde yüzdüğünü görü-
yorsunuz. Pervanesinden anteni-
ne kadar her şeyinde emeğiniz 
var. Bunların yanında çok iyi bir 
geleceği olan, ailenizi rahatlıkla 
geçindirebilecek iyi bir geliri olan, 
gelişmeye çok açık bir meslek. 
Dünyaca ünlü insanlar sizin müş-
teriniz olabiliyor. Yatçılık sektörü 
hem dünyada hem ülkemizde 
yükselen bir yıldız. Devletimiz 
yatçılığı bir hedef olarak belirle-
se çok daha ileri gidebileceğimizi 
düşünüyorum. 

Bütün meslektaşlarıma da 
şu öneride bulunmak istiyo-
rum, marka olmak istiyorsanız 
tersanenizin imzasını taşıyan 
tasarımlar üretmelisiniz. Kişile-
rin tekneleri değil tersanelerin 
tekneleri olsun. Evet, butik tekne 
anlamında Avrupa’ya göre avan-
tajlıyız. Ancak en azından yarı 
butik olsun. Biz çok daha iyisini 
yapabiliriz. Ben eminim ki çok 
daha çevreci ve iyi tekneler üre-
teceğiz. Önümüz açık.

Yatçılar olarak farklı bir sanayi bölgesine ayrılmalıyız
Hüseyin Mengi: 

Türkiye’nin ve dünya-
nın yükselen değeri 
olan süper yat inşa 
Pandemi sürecinde 
bir ivme kazandı ve 
büyüme hızını katla-
dı. MarineDeal News 
olarak sektöre yıllarca 
emek vermiş Mengi 
Yay Yatçılık Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Mengi ile 
süper yat inşanın 
durumu, ihtiyaçları, 
hedefleri ve gelecek 
planları hakkında 
konuştuk

Hüseyin Mengi
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‘European economy far from 
stagflation scenario’
Experts on the European econ-

omy don’t expect the region to 
endure stagflation akin to the 1970s 
and characterized by quickly ris-
ing prices amid output that barely 
rises or even contracts, according 
to analysis by the European Central 
Bank.

Ambiguity is dominant in glob-
al economies as Russia’s contin-
ued invasion of Ukraine and ris-
ing energy and food prices add 
to expectations of higher inflation. 
The US administration and the FED 
do not expect to see a recession as 
of yet, but an increasing number of 
organizations have been pointing 
to the risk of recession as a possi-
bility by the end of the year. 

‘Central banks increasingly 
hawkish’
As growth slows down in the US 

and in the eurozone, price inflation 
has been surging sharply. In order 
to fight inflation, in addition to 
increasing rates, steps to narrow 
the money supply, curb consumer 
demand and stunt price hikes are 
also necessary. But these measures 
also increase the risk of stagfla-
tion. The hawkish steps taken by 
central banks during this period of 
fighting inflation is contracting the 
economy, and unemployment rates 
and market volatility rises. 

Meanwhile, in Turkey, steps to 
encourage growth against stagna-
tionary tendencies such as lower 
interest rates, monetary expansion, 
high wages and tax relief on busi-
nesses to revive economic activ-
ity are driving the inflation rate to 
double digits, with experts expect-
ing to see three-digit inflation rates 
over the next few months. The 
higher inflation rate is hitting con-

sumers’ purchasing power hard as 
prices on goods and products con-
tinue to increase. Meanwhile, those 
who seek to protect their income 
against high inflation are increas-
ingly turning to land, automobile 
and property investments.

Central bankers are mak-
ing statements asserting that 
all instruments available will be 
used to fight inflation and that 
no concessions will be made on 
these policies until the targeted 
inflation rates are reached. There 
are some economists who –unlike 
the dominant view in the mar-
ket– assert that the Fed’s rate hike 
Some economists –whose outlook 
fall outside the general view held 
in the market- assert that the Fed’s 
rate hike was more of a step to 
address higher unemployment and 
to crush wage demands, than com-
bating inflation. 

 Thus, the opinions are expressed 
that supply-based inflation will 
deepen and the US economy will 
enter the stagflation process. As 
such, cost-push inflation will deep-

en and push the US economy into 
stagflation, according to this view.

Turkey's central bank keeps 
rate unchanged
As central banks in developed 

countries continued to hike rates, 
Turkey’s central bank in June kept 
its main interest rate unchanged 
and announced that as part of 
its main goal of price stability, it 
remained committed to using all 
of the instruments available to it 
within the strategy to support the 
lira until strong indicators pointing 
at a permanent fall in the inflation 
rate and once the medium-term 
goal of 5 percent is reached.

Omicron scourge continues in 
China
Meanwhile in China, the world’s 

second largest economy, the fight 
against the Omicron variant of 
coronavirus continues on. The 
country, committed to a zero-case 
strategy, is implementing lock-
downs keeping locals from even 
leaving their homes in some cities 
and the measures in place are con-
tinuing to cause disruptions in the 
supply chain, negatively impacting 
global economies. 

Pandemic not over yet
Although pandemic measures 

have been lifted in most places 
around the world, the number of 
increasing cases and new variants 
emerging still pose a huge threat 
for economies. New variants aren’t 
as deadly as previous ones, but they 
still run the risk of new lockdowns 
over the winter. This is why many 
analysts forecast that a pessimistic 
atmosphere will be weighing on the 
markets starting October, a devel-
opment that is pushing investors to 
move away from risk assets.
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Stagflation or recession?
Global recession fears 
are continuing to 
weigh on risk assets. 
As central banks 
around the world 
fight high and persis-
tent inflation through 
monetary policies, 
markets remained 
concerned about a 
possible contraction 
in the economy 
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The SANCAR Armed Unmanned Sur-
face Vehicle (AUSV), developed in coop-
eration with Yonca-Onuk Shipyard and 
Havelsan, was launched on 7 June at 
a ceremony held at Yonca-Onuk Ship-
yard in Tuzla, İstanbul.

President of the Turkish Defense 
Industry Agency (SSB) Professor İsmail 
Demir also attended the ceremony.

Speaking at the event, Demir said, 

"We aim to become one of the leading 
countries in the world in Unmanned 
Surface Vehicles (USV) by showing the 
experience and success we have gained 
in armed unmanned aerial vehicles 
(UAV). We have many studies on Armed 
USVs; SANCAR AUSV is one of them. It 
is essential for us that AUSVs work in an 
integrated operational environment in 
terms of preparation for the operational 

environment of the future."
SANCAR AUSV was designed for 

reconnaissance and surveillance, 
surface warfare and mine counter-
measure missions. Minimizing risk 
to human life during potentially 
lethal missions, the vehicle, thanks 
to the payload installed on it, will 
also enable missions to be carried 
out cost effectively.

Features:
n Length: 12,7 meters
n Displacement 9 tons
n Max Speed 40 knots
n Cruising range 400 NM
n Modular built
n 12.7-mm STAMP-2 weapons system,
2x2 UMTAS / L-UMTAS integration
n MİLMAST Telescopic Pole (navigation 
radar, camera, anti-collision systems)
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Turkey's SANCAR armed-USV launched

In remarks made in early 
June, World Bank President 
David Malpss said global 
growth was being ham-
mered by the war, fresh 
Covid-19 lockdowns in 
China, supply-chain disrup-
tions and the rising risk of 
stagflation a period of weak 
growth and high inflation 
last seen in the 1970s.

The danger of stagfla-
tion is considerable today," 
Malpass wrote in the fore-
word to the World Bank’s 
Global Economic Prospects 
report and continued: “Sub-
dued growth will likely per-
sist throughout the decade 
because of weak invest-
ment in most of the world. 
With inflation now running 
at multi-decade highs in 
many countries and sup-
ply expected to grow slowly, 
there is a risk that infla-
tion will remain higher for 
longer."

Eroding faith in 
central banks
Ahead of June, the Fed 

had cued that it was on 
a path of a 50-basis-points 
increase in June and July. 
However, the 75-basis-
points-increase in mar-
kets and the Fed meeting’s 
results has caused a loss 
of faith in the central bank 
and in the steps it will be 
taking in the period ahead. 

True, central banks are 
hiking rates as emerg-
ing countries fight to pro-
tect their local currencies 
against the dollar. However, 
in case of a failure to reach 
collective opinion that the 
inflation rate will go down 
permanently, there will 
likely be no improvement in 
financial markets. Remarks 
from the US monetary 
administration that they 
don’t expect a recession 
have so far failed to con-
vince the markets. Mone-
tary flows in global markets 
are now calculating their 
next move and the best 
position to take in order  
not be caught unprepared 
in the face of a stagnation. 

Is the world 
headed into a 
recession or 
stagflation

15



Turkish heavy lift and haulage com-
pany Hareket Heavy Lifting & Project 
Transportation has successfully com-
pleted the load out operation of the 
10,350 tonne "De Transporter" ship 
from the floating dock at Tersan Yal-
ova Shipyard, near İstanbul, setting a 
new record for the heaviest single load 
transportation in Turkey. The previous 
record was set by Hareket in 2020.

The 180-meter long, 27-meters 
wide vessel was moved 500 meters 
from the dock to the shipyard area; 
with the help of 317 axle SPMTs and 
hydraulic modular trailers.

General manager Abdullah Altun-
kum said: “We broke new ground 
in Turkey in September 2020, again 
at Tersan, by loading two passenger 
ships, each weighing 6,200 tons, into 
the floating dock at the shipyard. At 

the time this was Turkey's largest 
heavy lifting and transport operation. 
This year, we broke our own record 
with the two day operation, once again 
demonstrating our strength in the 
sector.”

The lift operation in numbers
n Load: De Transporter ship
n Wight: 10,350 tonne
n Length: 180 meters
n Height: 16 meters
n Width: 27 meters
n Transport distance: 500 meters
Transport system
n Number of axles: 317
n Number of wheels: 1992
n Power units: 12 power packs
Timeline
n Prep time: 2 months
n Vehicle installation: 7 days
n Op duration: 2 days
n Total carrying time: 10 hours
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SSB announces 
start of new 
phase in swarm 
USV project

New single load transportation record broken

Turkish Defence Industry Agen-
cy (SSB) has announced that 
work on the Albatros-S USV 
Swarm has entered a new phase. 
The SSB led project has ASEL-
SAN as the main contractor.

The agency also intro-
duced a new USV named "MİR", 
described as the “newest and 
larger member of the Alba-
tros-S Swarm USV family. On 19 
June, the two USVs demonstrat-
ed capabilities together.

On his social media account, 
SSB President İsmail Demir 
tweeted: “MIR USV is being 
developed under another pro-
ject to carry a large payload and 
demonstrate an important capa-
bility for our country in the field. 
We have created the opportunity 
in our swarm project for other 
USVs to join the swarm as a new 
capability in the architecture. 
We have completed field testing 
of USVs in two different sizes 
and capabilities. We formed our 
swarm with ALBATROS -S and 
MIR USVs. Based on the infra-
structure built, each USV can 
be added as a herd element or 
separated from the herd.”

Demir also stated that work 
was being conducted on envi-
ronmental awareness, naviga-
tion and sensor technologies as 
part of ongoing research. Data 
acquired from multiple sen-
sors can be used for automatic 
detection of obstacles/objects 
and dynamic movements, he 
said, adding that technology 
based on highly advanced algo-
rithms facilitated separation of 
duties between the USVs.

He said in the next phrase, 
different arrangements will be 
tried out.

Second hull in Mengi Yay Virtus 47 line launched

The second hull in Mengi Yay’s 
Virtus 47 line was launched in 
Tuzla.

The 47,3-meter steel and alu-
minum motor will be delivered 

to its owner following final out-
fitting and sea trials at the yard’s 
Pendik Marintürk facilities.

The Virtus 47 line allows own-
ers to include their customized 

preferences in the design of the 
yacht. The colors of all the three 
vessels in the line were decided 
by owners.

The RINA classified hull is a 

semi-displacement motor yacht 
with a gross tonnage below 500GT. 
The yacht’s exterior design was 
created by VYD Studio. Its inte-
rior by Red Yacht Design can 

accommodate up to eight guests. 
The yacht offers expansive liv-
ing space, with a spacious main 
saloon with openable balconies 
on both sides.

www.elektrodeniz.com          e-mail: edel@elektrodeniz.com         phone: +90 (216) 392 77 29

Navigation and Communication Systems provider to all range of commercial and defense platforms.

Our customers are Shipping companies, Navies all over the world. We have the systems and spares in stock for same day shipping and we answer 7
days a week. We have Shore-Based Maintenance Agreement, survey and arrange services & installations in all ports worldwide. All our technicians
are trained, fully certified and with many years’ experience. Constantly they are being updated with the latest knowledge. We are ready to serve
you with our expert knowledge and the most solid products, whenever you need us, every day of the week and all 24 hours of the day.

Some of our major agencies are ;Some of our major agencies are ;
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Tersan Shipyard has signed a contract 
with Acta Marine Netherlands for 
twoDP2 Construction Service Oper-
ating Vessels powered with Methanol 
and MDO/HVO. Two more optional 
vessels would be secured at a later 
stage of the contract period.

Designed by Ulstein Design & 
Solutions AS with the cooperation 
of Acta Marine, the two vessels are 
planned to serve in the offshore 
wind construction market. Including 
TWIN-X stern, an integrated walk-
to-work gangway system, 3D crane 
and the hotel styled accommodation 
areas, the vessels will be targeting the 
market expectations and needs.

89 meters long and 19 meters 
wide vessels will be able to accom-
modate up to 135 people in 85 cabins. 
The CSOVs will be equipped with 
Motion Compensated Gangway sys-
tems supplied from SMST, mounted 
on the integrated towers with height 
adjustment and a personnel/cargo 

lift. Addition to the advanced gang-
way system, they feature a 3D-mo-
tion compensated crane with 6 tons 
of lifting capacity again supplied by 
SMST and 500 m2 indoor and 500 m2 
outdoor cargo areas. The two vessels 
are aiming to provide a short, effi-
cient and safe transfer of personnel 
and cargo even in the harsh weather 
conditions where the level of waves 

reaches up to 3,00 meters.
Tersan Shipyard Business Devel-

opment and Marketing Director Şakir 
Erdoğan says “We are very proud to 
be awarded by Acta Marine as the 
builder of these significant vessels 
who will be key players of the renew-
able market. We are very motivated to 
start working with Acta Marine who 
are one of best companies in this sec-

tor and known with their professional 
approach. We are confident that we 
will reach our common goal of build-
ing innovative ships that will serve for 
a sustainable future. As Tersan Ship-
yard, we really care for our produc-
tion and consumption strategies to 
be equivalent in terms of renewability. 
During the whole building process of 
the vessels, we are using %100 renew-

Next generation methanol powered  
CSOVs will be built at Tersan Shipyard

able energy provided by both I-REC 
certificated wind farms and also pro-
vided by more than 8000 pcs of our 
own solar energy panels mounted on 
the rooftops of the shipyard’s work-
shops which means green vessels are 
being built by using green energy at 
Tersan Shipyard”

The vessels will provide high agil-
ity, operability and workability dur-
ing the transfer of people and cargo. 
Optimized on-board logistics, high 
productivity and high comfort for 
the crew add great value to the ves-
sels and dual fuel methanol driven 
propulsion will provide significant 
CO2 reduction measures. The first 
two vessels are scheduled for deliv-
ery Q2 and Q3 2024.

“A first in the offshore wind mar-
ket, this vessel will be capable of 
operating on dual fuel methanol 
and MDO/HVO enabling a strong 
carbon footprint reduction in the 
near future in combination with a 
battery power system. Furthermore, 
we are very excited that we have 
been able to sign an agreement 
with Tersan Shipyard that is well 
known for its quality and profes-
sionalism.” says Rob Boer, Managing 
Director at Acta Marine.

Turkish Navy introduces new 
underwater weapons test system
The Turkish Minister of Industry 
and Technology announced that 
the Scientific and Technological 
Research Institution of Turkiye 
(TÜBİTAK) R&D Institute (SAGE) 
delivered a new test system for 
underwater weapons named 

"DATA" on June 22, 2022.
A launching ceremony was 

held to introduce DATA at the 
Aksaz Naval Base. Turkish Minister 
of Industry and Technology Musta-
fa Varank, the head of TÜBİTAK, 
the manager of TÜBİTAK SAGE 
and representatives of the Turkish 
Navy were also in attendance.

During the ceremony, the DATA 
test-bed was submerged to a depth 
of 14 meters with the help of a 
crane. The test capsule inside the 
system was fired after a count-
down by Varank, and the test firing 
was successfully carried out. The 
capsule came to the surface sec-
onds after the launch.

“This system is an infrastructure 
where all submarine weapons can be 
tested, as well as all missile systems 
fired from the submarine to the air, 
land, and surface, without the need for 
a submarine. Clearly, such a capabili-
ty will accelerate the development of 
critical weaponry, particularly guided 
missiles for submarine usage,” Varank 
said at the ceremony.

ATA, which allows submarine 
weapons testing without the use 
of a submarine, was developed in 
the same way as the Gür and Pre-
veze class (Type 209/1400) subma-
rines’ launch systems. The system 
can fire underwater weapons to 
depths of 60 meters and can also 
be controlled from shore. DATA’s 
various sensors provide a safe and 
controlled test environment, while 
firing is quick and cost-effective.

The system has standard 
21-inch (533 mm) launch tubes 
and ensures that test firings are 
conducted under the same condi-
tions as submarines, but in a safer, 
faster, and less expensive manner. 
DATA will likely be used to test the 
submarine-launched variant of 
the new ATMACA anti-ship missile.

Contribution of domestic 
companies
Gürcan Okumuş, the manager 

of TÜBİTAK SAGE, stated that the 
system took a long time to devel-
op. He highlighted the contribution 
of the domestic companies in the 
development phase, saying “Both the 
mechanical, electromechanical and 
control systems were completed as 
part of our system planning and pro-
ject execution with the cooperation of 
our domestic engineering companies.”
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Yük sahipleri açısından, 2022 yılına 
parlak bir giriş olmadı. Hatırlarsa-
nız yıla giriş tam bir boğa piyasa-
sıydı, yani navlunlar yükseliyordu. 
Yıla rekora yakın seviyeden giriş 
yapıldı. Yıl başında navlun endeksi 
9.700 dolara yükseldikten sonra 
düşmeye başladı. 

Yükselişin sebebi perakende 
satışların "anormal" diyeceğimiz 
ölçüde yüksek olmasıydı. Yıl başın-
da talep çok güçlü seyretti! Tale-
bin nefesini kesmek için "Merkez 
Bankaları ne yapacak?" sorusunun 
cevabı aranırken, bir anda Rus-
ya'nın Ukrayna atağı patladı. Bunun 
üzerine parasal genişlemeden, 
daralma sürecine girilmesi, teşvik 
paketlerinin azalması, tüketici tale-
binde önce duraksamaya akabinde 
düşüşe sebep oldu. Bu sırada pan-
deminin olumsuz etkileri azalarak 
limanlar epeyce rahatladı, gemi 
kuyrukları azaldı.  

Yıl başında uyardığımız Çin'in "sıfır 

vaka" politikasının navlun fiyatları 
üzerindeki olumsuz etkisi beklenen-
den düşük oldu. Tayvan'daki tansiyon 
da endişe verici boyuta çıkmadı. 

Tüm bu gelişmeler neticesinde 
navlun fiyatları beklenenden önce 
düşmeye başladı. Mart ayının sonu-
na doğru önemli bir eşik olan yıllık 
hareketli ortalamasının altına gerile-
di. Teknik açıdan “düşüş trendi nisan 
ayında başladı” denebilir.   

 
Peki navlun fiyatlarındaki 
düşüş trendi devam 
edebilir mi? 
Tedarik zincirine pandeminin son 

darbesi, Şangay'ın açılmasından 
kaynaklı tıkanıklık mı olacak? Bu 
sorunun cevabı hâlâ belirsiz. Ana-
lizlere bakıldığında ABD ve Avrupa 
limanlarında henüz aşırı yoğunluk 
gözlenmiyor. Yani pandemi döne-
mindeki yoğunluk yok, ek olarak 
o dönem insan kaynağında yaşa-
nan aksama -karantina süreci- da 
olmadığı için hizmet sürati yükseldi 
denebilir. Örneğin, yılın 23'üncü haf-
tasında Los Angeles ve Long Beach 
Limanları'nda sadece 25 konteyner 
gemisi sıradaydı. Ocak ayında bu 
sayı 109'du. Bir hayli azaldı. Demek 
ki Şangay'ın açılması navlun fiyatla-
rını -henüz- çok etkilemedi.  

 Biden haksız mı? 
Buna rağmen 9 Haziran tarihin-

den Biden "piyasayı kontrol eden bir 
avuç firma navlun fiyatlarını yük-
seltiyor. Kongreyi sert önlem alma-
ya çağırıyorum." şeklinde bir çıkış 
yaptı. Haksız mı? Daha evvelki yazı-
larımızda da belirtmiştik, mesela 
Alphaliner verilerine göre 8 büyük 
taşıyıcı pazarın yüzde 81'ni kon-
trol ediyor. Konteyner üreticilerine 
baktığımızda 3 büyük firma pazarın 
yüzde 83'nü oluşturuyor. Tesadüf 
bu ki, bu 3 firma da Çin menşeli. 
Konteyner kiralama firmalarında 
ise ilk 5 firma pazarın yüzde 82'sine 
hâkim. Pay sahipliği dikkate alına-

rak bakıldığında ise ilk 10 terminal 
operatörü, yani liman işleticisi, piya-
sanın yüzde 42'sine hâkim. Elbette 
bu piyasa coğrafi olarak bölündü-
ğünden yüzde 42'lik pay pazar hâki-
miyeti sağlamaktadır. 

Özetlemek gerekirse; yukarıda-
ki 4 ana grupta faaliyet gösteren 
toplam 26 firma küresel konteyner 
piyasasını kontrolü altına almış. Bu 
26 firma mevcut yapıdan memnun 
olacak ki, kârlı giden bu işi yeniden 
düzenlemeye gayret etmiyorlar. 

Dış ticaret firmaları elbette 
sayısal olarak taşıyıcılardan ya da 
sektördeki diğer firmalardan daha 
üstündür fakat taşıyıcılar üzerinde 

fazla güçleri yoktur. Bunların nav-
lun enflasyonu olmaması arzusu 
vardır ama bu isteklerine uygun 
organizasyonları yok! Eğer var ise 
de pek etkili olmadığı aşikâr. 

Ana görevi enflasyonla müca-
dele, fiyat istikrarı olan ‘Merkez 
Bankaları’nın bu konuda bir şey 
yapamadığı biliniyor. Haliyle, top-
lumun çoğunluğun refahı için ülke 
yöneticilerinin uyarı ve müdahale 
yapmaları yerinde bir adım. 

Demek ki, düşüş trendinde 
olmasına rağmen navlun fiyatları 
enflasyona önemli bir katkı sağlıyor. 

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
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Biden'ın navlun 
çağrısının sebebi

ABD Başkanı Biden, nav-
lun fiyatlarındaki düşüş 
trendine rağmen, "piyasayı 
kontrol eden bir avuç firma 
navlun fiyatlarını yüksel-
tiyor. Kongreyi sert önlem 
almaya çağırıyorum" şek-
linde bir çıkış yaptı. Haksız 
mı? Konteyner taşımacılık 
sektöründe yer alan 4 ana 
grupta faaliyet gösteren 
toplam 26 firma küresel 
piyasayı kontrolü altına 
almış. Bu 26 firma mevcut 
yapıdan memnun olacak 
ki, kârlı giden bu işi yeni-
den düzenlemeye gayret 
etmiyorlar

D-Marin'den plaj temizliği
D-Marin, Hırvatistan, Yuna-
nistan ve Türkiye’deki mari-
nalarının yakınlarındaki 
plajlarda temizlik faaliyetleri 
gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama-
larda bulunan D-Marin Sağlık, 
Güvenlik ve Çevre Sorumlusu 
Areti Priovolou, “Çevreye özen 
göstermek, D-Marin’de bizler 
için hem bir tutku hem de bir 
ilke. Ayrıca, somut çevresel ve 
sosyal sorumluluk politikaları-
mız mevcut. Marinalarımızın 
etrafındaki çevresel ortamı ve 
doğal yaşamı korumak için 
çalışmayı taahhüt ediyoruz. Plaj 
temizlikleri de hayata geçirdiği-
miz taahhütlerimize harika bir 
örnek teşkil ediyor. İnsanlar için 

kıyı şeritlerimizden toplanan 
büyük miktarlardaki çöpü ken-
di gözleriyle görmekten daha 
büyük bir değişim motivasyonu 
olamaz. Herkesin keyfini çıka-
rabileceği daha temiz ve daha 
sağlıklı plajlar ve denizler için 
hepimizin yapabileceği şeyler 
var. Çalışanlarımızı, yerel halkı, 
diğer işletmeleri ve çevre grup-
larını da bize katılıp çalışma-
larımıza destek vermeye davet 
ediyoruz” dedi.

D-Marin ayrıca Hırva-
tistan’daki Borik, Dalmacija, 
Mandalina ve Tribun, Yunanis-
tan’daki Gouvia, Lefkas ve Zea 
ve Türkiye’deki Didim, Göcek ve 
Turgutreis marinalarında da plaj 
temizliği planlandığını açıkladı.
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İklim değişikliğinin küresel etkisine 
yüzde 2’lik bir katkısı bulunan deniz-
cilik sektörü, Uluslararası Denizci-
lik Örgütü (International Maritime 
Organization-IMO)’nün 2020 yılında 
getirdiği regülasyonlarla birlikte 2050 
yılına kadar karbon salınımlarını 
yarı yarıya indirmek zorunda.

Son iki senedir yüksek sülfürlü 
yakıtları (HLSFO) filtreleme sistemi 
olan scrubber’lar olmadan kullana-
mayan ya da maliyeti yüksek ama 
düşük sülfürlü yakıtlar (VLSFO) kul-
lanmak zorunda kalan denizciler 
yüzlerini tamamen alternatif yakıt-
lara döndü.

Uzmanlar hidrojen, amonyak ve 
menatol gibi karbon salınımı yap-
mayan yeşil yakıtların ana tahrik 
kaynağı olmak için henüz yeterli 
olmadığı görüşünde olsa da bu yakıt-

lara yönelik çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor. Ancak önümüzdeki 
10 yıllık süreç içerisinde sektörün 
yatırımlarının çoğunu hâlihazırdaki 
alternatifler içerisindeki en düşük 
karbon salınımına sahip yakıt olan 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üzeri-
ne yapacağı söylenebilir. 

MarineDeal News olarak oku-
yucularımız için sektörün IMO 
2020 regülasyonları doğrultusunda 
yaptığı çalışmaları ve yeşil yakıtlar 
hakkında son dönemde öne çıkan 
gelişmeleri derledik.

IMO tankerlerinde amonyak 
yakıt kullanımına yönelik 
araştırmalarına ağırlık veriyor
Japonya merkezli Mitsubishi 

Heavy Industries (MHI) Group’un 
bünyesinde yer alan tersane Mitsu-

bishi Shipbuilding, geçiş döneminde 
LPG ile çalışacak ana yakıt hedefi 
olarak da kullanıma uygunluk çalış-
maları tamamlandığında amonyak 
kullanılması planlanan çok büyük 
gaz tankerinin (VLGC) kavramsal 
tasarımını tamamladı. Tersane 
ayrıca tasarım için yine bir Japon 
klas kuruluşu olan ClassNK'den AIP 
onayı aldı.

Mitsubishi Shipbuilding’in 
VLGC’leri hâlihazırda yük olarak 
amonyak taşıyabiliyorlar. Şirket bu 
nedenle IMO’nun 2050 hedefleri-
ne ulaşmak adına tankerlerinde 
amonyak yakıt kullanımına yönelik 
araştırmalarına ağırlık veriyor.

MOL biyoyakıt denemelerine 
başladı
Mitsui OSK Lines (MOL) ise bir 

Panamax dökme yük gemisinde 
biyoyakıt denemelerine başladı. Şir-
ket Chugoku Sougyo'dan kiraladığı 
Panamax dökme yük gemisinde, 
yaklaşık 500 ton Uluslararası Sürdü-
rülebilirlik Karbon Sertifikası (ISCC) 
ile sertifikalı biyoyakıt depolayacak.

Kumiai Navigation 
NH3 sipariş etti
Bir başka Japonya merkezli şirket 

olan armatörlük kuruluşu Kumi-
ai Navigation ise Kawasaki Heavy 
Industries (KHI)’den LPG tahrikli 
LPG ve sıvılaştırılmış amonyak gazı 
(NH3) taşıyıcısı sipariş etti.

Geminin kapasitesi 86.700 cbm 
olarak açıklanırken üzerinde aynı 
anda LPG ve amonyak taşımak üze-
re tasarlanmış iki ayrı kargo tankı 
bulunacak.

Bu girişimle birlikte Kumiai ilk LPG/
amonyak taşıyıcısına sahip olacak.

Gemi, Kawasaki tarafından inşa 
edilecek 77’inci LPG taşıyıcı, 14’üncü 
LPG yakıtlı LPG taşıyıcı ve yedinci 
LPG/amonyak taşıyıcısı oldu. Saka-
ide Works'teki gemilerin inşasının 
2025 yılında tamamlaması planla-
nıyor.

Chevron Singapore şirketi tara-
fından sağlanan biyoyakıt, düşük 
sülfürlü yakıt (VLSFO) içerisine yüz-
de 20 ila yüzde 24 arasında kul-
lanılmış yemeklik yağ metil ester 
karışımından oluşuyor.

Denemede kullanılacak bu biyo-
yakıtın gemilerde motor performan-
sını etkilemeden kullanılabileceği 
ve yaşam döngüsü analizine göre 
tüketilen karbonu yaklaşık yüzde 
15 ila yüzde 20 oranında azaltacağı 
öngörülüyor.

Wärtsilä, Stena ile 
anlaşma imzaladı
Kuzey tarafındaysa Wärtsilä 

teknoloji grubu ve Avrupa'nın en 
büyük feribot şirketi Stena RoRo 
arasında dünyanın en büyük hibrit 
gemilerinin inşası üzerine bir anlaş-
ma imzalandı. 

Buna göre, Stena RoRo’nun hâli-
hazırda inşa edilmiş üç yeni RoPax 
gemisi için hibrit tahrik sistemlerini 
Wärtsilä temin edecek. Feribotlar-
dan ikisi 11,5 MWh pil kapasitesine 
sahip olacak ve bu da onları deniz-
cilik endüstrisinin bugüne kadar-
ki en büyük hibrit gemileri haline 
getirecek. Bahsi geçen pil kapasitesi 
şimdiye kadar hibrit tahrik için kul-
lanılan en büyük kapasitenin yakla-
şık iki katı olacak. 

Gemilerin tasarımını Stena RoRo 
ve Brittany Ferries üstlendi. Birle-
şik Krallık'taki Portsmouth ile Fran-
sa'nın St Malo ve Caen limanları 
arasında operasyon için kullanıla-
cak feribotlar Brittany Ferries'e uzun 

vadeli kiralanacak. Feribotlar ayrıca 
hem LNG yakıtı hem de batarya ile 
çalışabilecek. Feribotlarda yeni nesil 
Leclanché enerji depolama sistemi 
Navius   MRS-3 kullanılacak.

Hibrit gemilerin en önemli özelli-
ği, pek çok gemi sisteminin entegre 
etme kabiliyetine sahip olmaları ve 
gemideki enerji sisteminin gerçek 
zamanlı optimizasyonunu gerçek-
leştirebilmeleri. Hibrit tahrik siste-
minin faydaları arasında kıyı des-
teğiyle birleştirmenin geleneksel bir 
dizel mekanik tahrik sistemine göre 
yüzde 15'e varan karbon emisyon 
tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.

Enerji devi ExxonMobil 
QatarEnergy ile antlaşma sağladı
Enerji devi ExxonMobil ise Qata-

rEnergy ile Katar'daki North Field 
East projesini genişletmek adına 
yeni bir anlaşma imzaladı. Büyütü-
len proje, Katar'daki LNG kapasitesi-
ni yıllık 77 milyon tondan (Yıllık ton 
kapasitesi-MTPA) 2027 yılına kadar 
110 MTPA'ya çıkarmayı hedefliyor.

QatarEnergy bu projedeki dör-
düncü ortağı olan ExxonMobil’in 
haricinde Fransız Total Energies, 
İtalyan Eni ve ConocoPhillips ile 
ortaklık yaptığını duyurdu .

North Field East ile ExxonMo-
bil'in Katar’daki LNG ortaklığının 
toplam kapasiteyi 52 MTPA’dan 
60 MTPA'ya çıkarması bekleniyor. 
Anlaşmaya göre, taraflar yeni bir 
ortak girişim şirketinde (JV) ortak 
olacaklar. Bu ortak girişimde, Qata-
rEnergy yüzde 75 hisseye ExxonMo-
bil ise kalan yüzde 25 hisseye sahip 
olacak.

Ortak girişim, kapasitesi 32 
MTPA olan dört LNG treninin de yer 
aldığı tüm North Field East projesi-
nin yüzde 25'ine sahip olacak.

SHI bir günde 14 LNG gemi 
siparişi aldı
LNG yatırımlarının artışına en 

net örneklerden birisine Güney 
Koreli gemi yapımcısı Samsung 
Heavy Industries (SHI)’in tek bir 
günde toplam 14 LNG gemi inşa 
siparişi alması gösterilebilir.

SHI, ismi açıklanmayan Bermu-
da merkezli bir armatörden 13 LNG 
taşıyıcısının inşası için bir sipariş 
aldığını duyurdu.

Borsa verilerine göre, siparişin 
değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar. 
174,000 metreküp kapasiteli gemiler, 
2026 yılının Temmuz ayının ortası-
na kadar sahibine teslim edilecek.

SHI ayrıca aynı gün içerisinde 
Afrikalı bir armatörden de iki LNG 
taşıyıcısının inşası için bir sipariş 
daha aldığını duyurdu. Bu antlaş-
manın değerinin ise 424 milyon 
dolar olması ve yeni inşa gemilerin 
2024'ün sonuna kadar teslim edil-
mesi planlanıyor.

Son siparişlerin Katar LNG geniş-
letme projesiyle bağlantılı olup 
olmadığı henüz belli değil ancak 
Katar, proje kapsamında 2020 yılın-
da SHI’ın da dâhil olduğu 3 Kore 
merkezli tersane ile LNG taşıyıcı 

2050 yolunda dünyadaki LNG 
ve alternatif yakıt gelişmeleri
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inşaat kapasitesinin artırılması üze-
rine yeni anlaşmalar imzaladı .

Son anlaşmayla birlikte SHI’ın 
2022 sipariş defteri, yıllık sipariş 
hedefinin yüzde 72'sini yakaladı ve 
33 gemiye yükseldi.

Dubai merkezli şirket 
Norveç hidrojon 
enerji projesine katıldı
Dubai merkezli Gulf Agency 

Company (GAC) Group'un bün-
yesinde yer alan nakliye ve lojis-
tik şirketi GAC Norway, denizcilik 
endüstrisinde sürdürülebilirlik ve 
karbonsuzlaştırma çalışmalarını 
hızlandırma taahhüdünün bir par-
çası olarak Norveç hidrojen enerjisi 
projesi HyValue'ye katıldı.

Proje, Norveç'in en büyük bağım-
sız araştırma enstitülerinden biri 
olan NORCE tarafından yürütülü-
yor ve Norveç hükûmetinin Petrol 
ve Enerji Bakanlığı'ndan 2030 yılına 
kadar yılda 1,5 milyon dolar fon 
alacak.

HyValue, rekabetçi bir hidrojen 
enerjisi sektörü oluşturmak ve des-
teklemek adına hidrojen yakıt taşı-
yıcılarına bilgi, metodoloji ve yeni-
likçi çözümler geliştirmeyi amaç-
lıyor. 

Araştırma ortakları arasında Fri-
dtjof Nansen Enstitüsü (FNI), Ulaş-
tırma Ekonomisi Enstitüsü (TØI), 
Norveç Ekonomi Okulu (NHH), 
Uygulamalı Araştırma Merkezi, Batı 
Norveç Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi (HVL), Bergen Üniversitesi 
(UiB) gibi yerel kuruluşlar yer alıyor. 
Ayrıca Stavanger (UiS) ve Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi 
uluslararası araştırma kuruluşları 
da ortaklar arasında.

GAC bu anlaşmaya katılarak 
denizcilik uygulamalarında hidroje-
nin depolanması, taşınması ve yakıt 
ikmali için stratejilerin geliştiril-
mesine yönelik HyValue girişimini 
desteklemek adına düşük karbonlu 
ve sürdürülebilir bunker yakıtları 
hakkındaki bilgilerini sunacak.

ABD ve İngiltere LNG için 
işbirliği yaptı 
Ayrıca, denizcilik lojistiği ve teda-

rik zinciri mekanizmalarının geliş-
tirilmesi, denizcilik için alternatif 
bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin 
teşvik edilmesine yönelik düzenle-
melerin ve mali teşvikler konusun-
da farkındalık yaratılmasına destek 
verecek.

LNG’nin 2050 hedeflerini ulaş-
mada kısa ve orta vadede en önemli 
yakıt olacağının örneklerinden birisi 
de İngiltere ve ABD arsındaki işbir-
liğiyle de kendini kanıtlıyor. Londra 
merkezli enerji şirketi INEOS, ABD'li 
LNG şirketi Sempra Infrastructure 
ile 20 yıl boyunca yılda 1,4 milyon 
MPTA potansiyelli LNG tedariki için 
bir antlaşma imzaladı .

Antlaşmayla birlikte ABD'den 
etan ihraç eden en büyük müşteri-
lerden biri olan INEOS, küresel LNG 
pazarına da giriş yapmış oldu. 

INEOS Energy Trading, LNG'yi 

küresel pazarlara pazarlayacak ve 
Avrupa'da kendi endüstriyel ihtiyaç-
larını karşılayacak. Şirket, antlaş-
manın enerji piyasaları için kritik bir 
zamanda yapıldığını ve bu sayede 
oldukça ihtiyaç duyulan arz güven-
liğinin sağlanacağını açıkladı.

LNG’ler, ABD’de yürürlüğe giren 
Port Arthur LNG Faz 1 projesinden 
veya Cameron LNG Faz 2 projele-
rinden gemiler üzerinden ücretsiz 
olarak teslim edilecek.

Port Arthur LNG geliştirme pro-
jesi, Teksas, Jefferson County'de 13,5 
MTPA’ya kadar işlem yapılmasına 
izin verilen bir tesis. Ayrıca Sempra 
Infrastructure, Hackberry, Louisia-
na'da önerilen 6,75 MTPA’lık Came-
ron LNG Faz 2 projesinin geliştiril-
mesi için Cameron LNG ortaklarıyla 
da bir HOA imzaladı.

INEOS ayrıca aynı enerji kaynak-
larına erişmelerine yardımcı olmak 
için Avrupa'daki diğer endüstriyel 
enerji kullanıcıları ile ortaklıklar 
kurmayı planladığını da açıkladı.

Exmar yakıt ikmaline 
başlamak için hazırlıklarına 
devam ediyor
Avrupa’dan LNG yatırımı yapan 

bir diğer kuruluş da Belçika merkez-
li nakliye şirketi Exmar oldu. Şirket, 
FSRU S188'in Singapur'dan Hollan-
da'ya geldiğini ve Eemshaven'daki 
Gasunie şirketi tarafından işletilen 
Hollanda LNG terminalinde yakıt 
ikmaline başlamak için hazırlıkla-
rının devam ettiğini açıkladı. FSRU 
şimdilik Rotterdam'daki Damen 
Tersanesi'nde demirli durumda.

Gasunie, FSRU  S188'i Hollan-
da, Groningen'deki Eemshaven'de  
yüzen bir  LNG  ithalat terminali 
olarak kullanacak.

Ayrıca, Gasunie yan kuruluşu 
EemsEnergy Terminal BV, bu ikinci 
FSRU ile Eemshaven'daki yeni LNG 
terminalini genişletecek. FSRU ile 
birlikte terminalin kapasitesi sekiz 
milyar metreküp LNG'ye çıkacak.

Amerika ve Avrupa LNG için 
masada
ABD ve Avrupa arasındaki bir 

diğer LNG projesiyse Venture Global 
ve Alman enerji şirketi EnBW ara-
sında gerçekleşti. İki şirket, yılda 1,5 
MTPA LNG için iki uzun vadeli satış 
ve satın alma antlaşması imzaladı.

LNG, 2026'dan itibaren Venture 
Global'in Plaquemines ve CP2 tesis-
lerinden gelecek. Antlaşmaya göre 
EnBW, 20 yıl boyunca Plaquemines 
LNG'den 0,75 MTPA ve CP2 LNG'den 
0,75 MTPA LNG satın alacak.

Antlaşmayla birlikte PGNiG, BP, 
Shell, Repsol, Edison ve GALP ile 
hâlihazırda anlaşmalar açıklamış 
olan Venture Global'in bir sonraki 
Avrupalı   müşterisi ise EnBW oldu.

Calcasieu Pass 
LNG üretimine başladı
Venture Global'in ilk tesisi Calca-

sieu Pass, Ocak 2022'de LNG üreti-
mine başladı. Şirket ayrıca Louisia-
na'da ilave 60 MTPA üretim kapasi-

tesi geliştiriyor. Ayrıca LNG tesisleri-
nin her birinde karbon yakalama ve 
arıtma (CCS) projeleri de yer alacak.

Şirketin yeni projesi CP2 LNG, 
Calcasieu Geçidi'nin bitişiğindeki 
Cameron Parish'te gerçekleşecek.

Venture Global ayrıca, Louisia-
na'nın Plaquemines LNG ihracat 
tesisinin ilk aşaması için mayıs 
ayında bir FID aldı. İlk faz 13,33 
MTPA kapasiteye sahip.

Maliyeti düşürecek çözümler 
üretiliyor
LNG kullanımına yönelik yaşa-

nan küresel yığılma beraberin-
de yakıtın maliyetini düşürecek 
çözümlerin de geliştirilmesini sağ-
lıyor. POSCO ile 10 yıldan uzun bir 
süredir ortak çalışmalar yürüten 
DSME, küresel gemi inşa endüstri-
sinde bir ilki gerçekleştirdi ve LNG 
yakıt tanklarına yüksek manganlı 
çelik uyguladı.

LNG yakıt tankları, çevre dos-
tu çift yakıtlı gemilerin temel ekip-
man olarak görülüyor. Yeni icadını 
duyuran DSME, çok büyük petrol 
tankerine (VLCC) yüksek mangan-

lı çelik kullanan IMO Type-C LNG 
yakıt tanklarının kurulumu için de 
bir tören düzenledi.

Bugüne kadar, kriyojenik koşul-
larda(-163�) sıvılaştırılmış doğal gaza 
dayanıklı kargo ambarları ve yakıt 
tankları için Invar, alüminyum ve 
paslanmaz çelik gibi malzemeler 
kullanılıyordu.

Ancak bu malzemelerin yüksek 
maliyeti, üretim aşamasının zor 
olması ve düşük mukavemet gibi 
dezavantajları vardı. Yeni geliştirilen 
yüksek manganlı çelik LNG yakıt 
deposunun bu eksikliklerin üstesin-
den gelmesi bekleniyor. Ayrıca, kon-
vansiyonel malzemelerden daha 
düşük bir fiyatı bulunan malzeme-
nin, yüksek mukavemet ve aşınma 
direncinin yanı sıra kriyojenik sıcak-
lıklarda iyi bir performansa sahip 
olduğu belirtiliyor.

Yüksek manganlı çelik 
endüstrinin dikkatini çekti
Tüm bu avantajları sayesinde 

yüksek manganlı çelik, LNG yakıt 
tankları için yeni nesil malzeme 
olarak endüstrinin dikkatini çekmiş 

durumda. Her iki şirket de yüksek 
manganlı çeliğin ön işleme sürecin-
den kaynak aşamasına ve nihaye-
tinde LNG yakıt tankları olarak kul-
lanımına kadar tüm süreçte tankla 
ilgili teknolojileri birlikte geliştiriyor.

Hedef 2050
IMO’nun 2050 hedefi Yunan 

armatörlerin de radarında. Haziran 
başında Atina'da düzenlenen deniz-
cilik fuarı Posidonia’da yapılan bir 
toplantıda, MAN Energy Solutions 
ve Yunan armatörlerin önde gelen 
ticaret birliği olan Yunan Armatörler 
Birliği (UGS), denizciliği karbondan 
arındırma politikası kapsamında 
özellikle testler üzerine ağırlık veril-
mesi konusunda karşılıklı taahhüt-
lerde bulundular. Ayrıca alternatif 
yakıtların ve daha genel olarak 
denizcilik değer zincirinin gelişti-
rilmesi konusunda da görüş birliği 
oluşturuldu. Yapılan açıklamalarda, 
bu gelişimin de motor tasarımcı-
larının ve üreticilerinin üstleneceği 
sorumluluğun ve 2050 hedefi için 
birden fazla paydaşın katkısını 
gerektirdiği ifade edildi.
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MarineDeal News’te 3 Ocak 2022 tari-
hinde yayımlanan makalemde, ABD 
tarafından Yunanistan’a son anda tek-
lif edilen Çok Maksatlı Suüstü Muha-
rebe (MMSC) gemisi ile diğer ilave silah 

ve donanımlardan bahsetmiştik. Yuna-
nistan kararlılığından dönmedi ve hava 
kuvvetlerinde olduğu gibi deniz kuv-
vetlerinde de modernizasyona Fransa 
ile devam etme yönünde irade gösterdi. 
24 Mart 2022’de imzalanan sözleşme 
ile ilk ikisi 2025, üçüncüsü 2026’da tes-
lim edilecek şekilde 3 adet FDI/Belharra 
sınıfı fırkateyn Lorient/Fransa’da inşa 
edilecek. Proje yolunda giderse dördün-
cü geminin de inşası öngörülmekte ki 
kanaatimce yapılır.  Bu sözleşme ile 
Fransa donanması için yapımına baş-
lanan iki fırkateyn Yunanistan’a verile-
cek. Bu şekliyle Yunanistan için hızlı bir 
tedarik takvimi öngörülmüş… 

Büyüklükten başlayalım inceleme-
ye… Belharra sınıfı fırkateynler 122 
metre uzunluğunda, 17,7 metre geniş-
liğinde ve yaklaşık 4500 ton ağırlığında. 

Nispi olarak boyu biraz kısa, eni biraz 
fazla, tonaj olarak da Amerikan Oli-
ver Hazard Perry sınıfı fırkateynlerden 
biraz daha yukarıda. Geminin tasarım 
tipi Tumblehome. Yani su hattının üze-
rinde daralan bir gövde yapısını öngö-
ren bir tasarım şekli. Keza baş bodos-
lama da geriye doğru yükseliyor. Bu 
tasarım sayesinde su hattı üzerindeki 
ağırlığın azaltılması ile ağırlık merkezi 
aşağı çekilerek geminin stabilitesi artı-
rılmış oluyor. Yunanistan’ın mevcut fır-
kateynlerine nazaran nispeten yüksek 
tonajda olması, ayrıca bu tekne tasa-
rımı ile daha iyi bir denize dayanıklılık 
hedeflenmiş. Kısaca daha “denizci” bir 
gemi diyebiliriz. 

Gemilerin maliyetlerine hiç bak-
maya gerek yok, hep söylediğim gibi 
Yunan halkının refah düzeyi, borcu vb. 
bizi hiç mi hiç ilgilendirmez. Önemli 
olan gemilerin harekât alanında yer 
almasıdır. Kaldı ki Yunanistan’ın kişi 
başı millî geliri de şu aralar nominal 
olarak 20.940 ABD Doları, satın alma 
paritesine göre ise 35.596 dolar. 

FDI, birçok fırkateyn gibi suüstü 
harbi, hava savunma harbi (HSH), deni-
zaltı savunma harbi (DSH) ve diğer des-
tek harp nevilerini yerine getirebilecek 
çok maksatlı bir fırkateyn olarak tasar-
lanmış. Yeni nesil muhrip ve fırkateyn-
lerde gördüğümüz entegre direk üze-
rinde 360 dereceyi kaplayan atmosferik 
sensörler bulunuyor. Siber tehditlere 
karşı koruma sağlandığı ve bu mak-
satla iki ayrı veri merkezinin yer aldığı, 
havadan ve sudan kaynaklı asimetrik 
tehditler için özel bir sistem geliştirildiği 
belirtiliyor. Ayrıca, özel kuvvet unsurları 
için 2 adet sürat botu taşınabilmekte ve 
alt güvertede bordaya açılan bir kapor-
tadan bota biniş sağlanabilmekte. 

Silahlar
Geminin temel vurucu suüstü sila-

hı olarak 8 adet olmak üzere Exocet 
güdümlü füzesinin MM40 Blok-3C ver-
siyonu seçilmiş. Birçok güdümlü füze 
sisteminde olduğu gibi füzenin görev 
planlama modülü otomatik olarak 
angajman planlarını yaparak opera-
töre sunabilmekte. Terminal safhada 
J bandında çalışan aktif arayıcı başlık 
radarı ile hedefine hücum etmekte. 
Füzenin temel özellikleri:

n Menzil: 200 km
n Güdüm: Atalet (INS), aktif radar 

homing ve GPS ile at-unut
n Ağırlık: 780 kg
n Uzunluk: <6 m
n Çap: 350 mm
n Adaptif deniz sathını yalayarak 

uçuş
n Her hava şartında çalışabilme
n Kıyı harekâtında kullanılabilme
n Koordinatları verilen kara hedef-

lerine angajman imkânı
Exocet füzesinin daha önceki 

modelleri Yunanistan deniz ve hava 
kuvvetlerinde mevcut. Exocet, başta 
Falkland Savaşı olmak üzere çeşitli 
silahlı çatışmalarda kullanılmış, kendi-
ni ispat etmiş bir silah sistemi. 

Hava savunma olarak ilk 2 gemi 
başlangıçta, “Standart-1” olarak tanım-
lanan yapılandırma ile 16 hücreli 
2 x Sylver A50 dikey lançer taşıyacak. 
Bilahare 2027’ye kadar Standart-2 sevi-
yesine çıkarılarak 32 hücreli 4 x Syl-
ver A50 dikey lançer ve nokta hava 
savunma silahı RAM Blok 2B ile teçhiz 
edilecek. Hava savunma füzesi olarak 
Aster 30 Blok-1 kullanılacak. Üçüncü 
gemi ise en başından Standart-2 yapı-
landırmasında donatılacak. Bazı kay-
naklarda ise 3 adet Sylver A50 ve 1 adet 
Sylver A70 dikey lançer bulunacağı 
belirtilmekte. A-70’in farkı kara hedef-
lerine atılan SCALP seyir füzesinin 
deniz modeli olan “Missile de Croisière 
Naval (MdCN)” füzesini de taşıyabilme-
si. Füzenin deniz modelinde menzilin 
iki katına çıkarıldığı, 1000 km’den fazla 
olduğu belirtilmekte. Bu konfigüras-
yonla gemi 24 satıhtan havaya füze ile 
8 adet karaya atılabilen seyir füzesini 
taşıyabilecek. 

DSH silahı olarak İtalya-Fransa 
ortak yapımı Leonardo’nun “Whitehe-
ad MU90” üçüncü nesil torpidosu seçil-
miş. Torpidonun, akustik olarak yalıtıl-
mış, derin ve hızlı kaçınma manevrası 
yapabilen, aktif veya pasif torpido karşı 
tedbirleri kullanan her tür nükleer veya 
geleneksel denizaltıya karşı koymak 
üzere tasarlandığı belirtilmekte. Sancak 
ve iskele tarafta çiftli kovandan atılacak 
şekilde tasarlanmış. Torpido karşı ted-
biri olarak Fransız CANTO kullanılmış. 
Sistem, geniş bant aktif akustik karıştı-
rıcı ile yüzlerce sahte hedef oluşturarak 
tehdit torpidonun sonarını doyuma 
ulaştırmaya çalışmakta. 

Silahlar ile karşı tedbirler arasındaki 
mücadele bir sarmal şeklinde teknolo-
ji ile birlikte süregelmekte. Hangisinin 
harp sahasında daha başarılı olacağını 
etkileyen birçok faktör olmakla birlikte 
personelin eğitimi, geliştirilen taktikler 
ve harp prensipleri belirleyici olmaktadır. 

Sensörler
Bir geminin silahları kadar sen-

sörlerinin de kalitesi, dayanıklılığı ve 
performansı çok önemlidir. Silahlarınız 
çok iyi olsa dahi hedefi zamanında tes-
pit edemiyorsanız tetiğe basamadan 
taarruza uğramanız kaçınılmazdır. 

SEA FIRE 500 radarı, gemi öz 
savunmasından bölge hava savun-
masına kadar geniş bir görev yelpaze-
sinin gereksinimlerini karşılayacak ve 
Aster 30 füzelerini kontrol edebilecek, 
dört sabit antenli tamamen sayısal, 
S-bandında çalışan, AESA çok fonksi-
yonlu bir radar. Menzili 300 km (�162 
nm), ufuk hattından 90 derece irtifaya 
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kadar 800’den fazla teması takip ede-
bilmekte. Menzili hava savunma harbi 
muhrip ve firkateynlerinkine nazaran 
düşük olsa da bu tonajdaki bir gemiye 
konabilecek en olası seçeneklerden biri. 

Karinaya monteli sonar KINGKLIP 
Mk2, daha düşük frekanslı kullanımı 
ile tespit menzilini artırmayı hedef-
leyen, 3’üncü nesil uyarlanabilir ışın 
şekillendirme (Adaptive Beam For-
ming) ile çevresel ve taşıyıcı frekans 
gürültüsünü azaltarak tespit perfor-
mansını artıran, aynı zamanda diğer 
sonar sistemleri ile multi-statik çalı-
şabilen yeni nesil aktif-pasif bir sonar 
olarak tanımlanmakta. Ayrıca, sığ ve 
derin sularda etkili CAPTAS-4 (Com-
bined Active and Passive Towed Array 
Sonar) olarak adlandırılan birleşik aktif 
pasif çekili dizi sonarı, düşük frekans, 
uzun menzili ile geminin donanımları 
arasındadır. 

Ayrıca, gemide radar ve muhabere 
elektronik destek sistemi, LPI suüstü 
radarı, helikopter yaklaşma radarı, IFF, 
76 mm top, kızılötesi tespit sistemi 
kullanılacağı görülmektedir. Gemi 10 
tonluk helikopteri taşıyacak platform 
ve hangara sahiptir. 

Sonuç olarak, 
Yunanistan normalden daha kısa 

bir süre içinde donanmasını modern 
sensör ve silahlarla teçhiz edilmiş 
fırkateynlerle güçlendirmiş olacak-
tır. Mevcutlara göre daha denizci bir 
gemi olması sebebiyle ağır deniz şart-
larında daha etkin görev yapabilecek-
tir. Aster 30’un 120 km’den (�65 nm) 
fazla olan menzili ile 32 adet olan 
füze kapasitesi sayesinde gemi, bölge 
hava savunma kabiliyetine sahip ola-
cak; A70 dikey lançer ve MdCN füzesi 
tedarik edilmesi durumunda 1000 km 
derinliğe kadar kara hedeflerine seyir 
füzesi atma yeteneği de kazanmış 
olacaktır. Multistatik çalışabilen hem 
karinaya monteli hem de çekili sonar 
sistemleri sayesinde daha etkin bir 
DSH imkân ve kabiliyeti sunmaktadır. 

Diğer taraftan, 8 adetlik gemisavar 
füze kapasitesinin günümüz konfigü-
rasyonlarına bakarak yetersiz olduğunu 
söyleyebilirim. Radar elektronik taarruz 
sisteminin olmaması, tahrik sisteminin 
sadece dizel makineler ile sağlanması 
da kanaatimce diğer olumsuz tarafları. 

Yunanistan, her ne kadar tüm 
savunma teçhizatını ithal etse de 
batının her daim desteğini arkasına 
alabildiği için ne lojistik, ne de işletme-
bakım-idame konularında herhangi 
bir sorun yaşamayacak, belirtilen yeni 
gemi tedarikleri ile donanmasını güç-
lendirmiş olacaktır. 

Tehdidin bertaraf edilmesi çoğu 
zaman tehditten daha büyük bir cay-
dırıcılığı gerektirmektedir. 

Ana amaç, caydırıcılık ile savaş 
yapılma olanağını ortadan kaldırmak-
tır. Bu çerçevede, Yunanistan’ın poli-
tik hasmane tutum ve davranışları 
ortada dururken, caydırıcılığın gere-
ken seviyeye çıkarılabilmesi için çok 
daha üstün bir deniz kuvvetinin elde 
bulundurulması esastır. Bu doğrultu-
da, TF2000 projesinde artık ilk kayna-
ğın yapılması şarttır. 
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23 Temmuz’da 99’uncu yıldönümü-
nü kutlayacağımız Lozan Barış Ant-
laşması Türkiye Cumhuriyeti’nin 
toprak bütünlüğünü ve tam bağım-
sızlığını emperyalist devletlere kabul 
ettirdiğimiz önemli bir siyasi zaferdir. 
Bu siyasi zafer Kurtuluş Savaşımızda-
ki askeri zaferimizin sonucudur.

Bugün dahi bazı karşı devrimci, 
gerici çevreler Lozan’ın bir başarı 
olmadığını “bağırsak sesimizi duyu-
racağımız adaları Lozan’da verdiği-
mizi” iddia etmektedirler. İşte tarihi 
gerçekler:

Adaları Lozan’da vermedik
Ege Adaları tarihi geçmişleri ve 

hukuki statüleri bakımından üç gru-
ba ayrılır:

1) Boğazönü Adaları (Limni, Sema-
direk, Bozcaada, Gökçeada, Tavşan 
Adası)

2) Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, 
Sisam, İkarya),

3) Oniki Ada
Osmanlı İmparatorluğu Ege Ada-

larını 14’üncü yüzyılın başlarından 
itibaren, yüz yıla yakın bir süre içe-
risinde Venediklilerden, Cenevizliler-
den ve Rodos şövalyelerinden almış 
ve Ege Denizi’nde kesin egemenliğini 
kurmuştur.

Bu kesin egemenlik 19’uncu yüz-
yılın başlarında (1822) Yunan (Mora) 
isyanının çıkmasından itibaren sar-
sılmaya başlamıştır. Mora İsyanı’nın 
bastırılması için Osmanlı İmparator-
luğu Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan 
yardım istemiş, M. Ali Paşa’nın oğlu 
İbrahim Paşa komutasındaki kuvvet-
ler Mora İsyanı’nı bastırmak üzere 
iken büyük devletler araya girmişler-
dir. 1827 yılında Osmanlı-Mısır ortak 
donanması İngiliz, Fransız, Rus ortak 
donanması tarafından Navarin’de 
yenilgiye uğratılmış (yakılmış), bu 
tarihten itibaren Osmanlı Ege’de deniz 
üstünlüğünü kaybetmiştir. 1828-1829 
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imza-
lanan Edirne Antlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğu Yunanistan’ın bağım-
sızlığını kabul etmiştir. Bu tarihten 
itibaren Ege Adalarının bir kısmı da 
(Ege Denizi’nin batısı ve orta kesimin-

deki Eğriboz, Kuzey Sporadlar, Kiklad 
Adalar grubu) Yunanistan’a verilmiş-
tir, Ege ortadan ikiye bölünmüş, batısı 
yeni kurulan Yunanistan’a bırakıl-
mıştır. 

1911 Trablusgarp Savaşı’nda 
İtalya 12 Ada’yı işgal etmiş, savaşın 
sonunda imzalanan Uşi Antlaşması 
ile Oniki Ada geçici olarak İtalya’ya 
bırakılmıştır. Ardından Balkan Savaş-
ları ve Birinci Dünya Savaşı başlamış, 
Oniki Ada’nın geçici statüsü kalıcı 
hale gelmiştir.

Amcası Abdülaziz’in darbe ile 
tahttan indirilmesinde Donanmayı 
suçlu bulan Abdülhamit kendisi-
ne de darbe yaparlar paranoyası ile 
donanmayı Haliç’te çürütmüş, 1897 
Osmanlı- Yunan Savaşı çıktığında 
donanma Prenses Adalarının hiza-
sına kadar gidememiş, Çanakka-
le Boğazı’na dahi girememiştir. Bu 
süreçte Yunanistan deniz üstünlüğü-
nü ele geçirmiştir.

1912-1913 Balkan Savaşı’nda 
Ege’de deniz üstünlüğüne sahip olan 
Yunanistan Limni’yi ve Doğu Ege 
Adalarını işgal etmiştir. 

Böylece Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları sonunda Osmanlı İmpara-
torluğu Ege’deki bütün adalarını kay-
betmiştir.

Balkan Savaşı sonunda imzala-
nan Londra Antlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğu Doğu Ege Adalarının 
kaderinin büyük devletler (İngiltere, 
Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya 
ve İtalya) tarafından belirlenmesini 
kabul etmiştir.

Altı büyük devlet 20 Ocak 1913’de 
yaptıkları Londra Büyükelçiler Konfe-

ransı’nda Yunan işgali altındaki Doğu 
Ege adalarının silahsızlandırılmak 
koşulu ile Yunanistan’a bırakılması-
na karar vermişler ve bu kararlarını 
14 Şubat 1914’de bir nota ile Türki-
ye’ye bildirmişlerdir. Bu devletler aynı 
Konferans’ta Gökçeada, Bozcaada ve 
Meis Adalarını da Türkiye’ye bırak-
mışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu’na imza-
lattırılan (10 Ağustos 1920) Sevr Ant-
laşması Ege adalarının (Gökçeada ve 
Bozcaada dâhil) Yunanistan’a; 1911 
Trablusgarp Savaşı’nda İtalya tara-
fından işgal edilen 12 Ada’nın da İtal-
ya’ya bırakılmasını öngörmekte idi. 
Osmanlı bu koşulları kabul etmiştir.

Lozan müzakerelerinde İngiliz-
ler önce tüm Ege adalarını müttefik 
devletlere verilmesini istemişlerdir. 
Müzakereler sonucunda Gökçeada, 
Bozcaada ve Tavşan Adası Türkiye’ye; 
Doğu Ege adaları silahsızlandırılmak 
koşulu ile Yunanistan’a bırakılmıştır.

Sonuç olarak: İddia edildiği gibi 
Ege adalarını Lozan’da vermedik. Bu 
adaları Osmanlı, Trablusgarp ve Bal-

kan Savaşları’nda kaybetti ve Sevr’de 
bunu kabul etti. Lozan’a giderken 
bize ait olamayan bir şeyi vermemiz 
zaten mümkün değildi.

Lozan’da adalarla ilgili yapılanlar;
n Daha önce Osmanlı tarafından 

silahsızlandırmak koşulu ile Yuna-
nistan’a verilmiş olan adaların bu 
statüsünü aldığımız bazı kazanımlar 
karşısında tanımak,

n Karasularımız içindeki adaların 
bize ait olduğunu kabul ettirmek,

n İngilizlerin tüm adaların müt-
tefiklere verilmesi isteğini kabul ettir-
memek olmuştur. 

Buna karşılık 14 Şubat 1914 Lond-
ra Büyükelçiler Konferansı’nda Tür-
kiye’ye bırakılan fakat İtalyan işgali 
altında olan Meis Adası’nın İtalya’da 
bırakılması kabul edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
1947 Paris Barış Antlaşması ile yenik 
İtalya’nın elindeki adalar müttefikler 
tarafındaki Yunanistan’a yine silah-
sızlandırılma koşulu ile verilmiştir.

Bu durumda,
n Boğazönü Adaları Lozan Barış 

Antlaşması’nın eki olan Lozan Boğaz-
lar Sözleşmesi’nin 12’nci Maddesine;

n Doğu Ege Adaları Londra Büyü-
kelçiler Konferansı kararlarına atıfla 
Lozan Barış Antlaşması’nın 13’üncü 
Maddesine;

n Oniki Ada Paris Barış Antlaşma-
sı’nın 14’üncü Maddesine göre

 Silahsızlandırılmak şartı ile Yuna-
nistan’a verilmiştir.

Mevcut durum
Yunanistan 1960’tan beri silahsız-

landırma koşulu ile kendisine veri-
len adaları silahlandırmakta, bunu 
da 1974’den beri açıkça yapmaktadır. 
Yunanistan bu kapsamda;

n NATO kuvvet planlarında silah-
sız statüdeki adalarda konuşlandırdı-
ğı birliklerini deklare etmekte,

n NATO veya NATO dışındaki çok 
uluslu tatbikat senaryolarına bu ada-
ları dâhil etmek istemekte,

n NATO altyapı (ENF) kaynakların-
dan yararlanarak bu adalarda askeri 
tesis inşa ettirmeye çalışmaktadır.

Her üç durumda da Türkiye ant-
laşmalara aykırı olan Yunan planla-
rını veto etmektedir. Yunanistan da 
bizim vetomuzo karşılık Türkiye’nin 
kuvvet planlarını, altyapı projelerini 
ve tatbikat senaryolarını haksız yere 
veto etmektedir. NATO’da oybirliği 
ilkesi gereği söz konusu planlar onay-
lanmamaktadır.

Yunanistan bununla da yetin-
meyip Lozan Antlaşması’nda Türki-
ye’ye verilen karasularımız içindeki 
adalarda veya hiçbir antlaşma ile 
Yunanistan’a verilmediği için bize ait 
adalarda askeri birlik konuşlandıra-
rak, yerleşim yerleri ve idari teşkilatlar 
kurarak adalarımızı fiilen sahiplen-
mektedir.

“Adaları Lozan’da verdik” diyenler:
n Önce tarih okumalı, 
n Darbe paranoyası ile donanma-

yı Haliç’te çürüterek deniz üstünlüğü-
nü Yunanistan’a kaptıran ve Balkan 
Savaşı’nda Doğu Ege Adalarını kay-
betmemize neden olan Abdülhamit’e 
bakmalı,

n Tüm adaları veren Sevr Ant-
laşması’nı kabul eden Vahdettin’e 
bakmalı,

n Yunanistan’a silahsızlandırıl-
mak koşulu ile verilmiş olan adaların 
silahlandırılmasına ve hukuken bize 
ait adaların Yunanistan tarafından 
sahiplenilmesine gereken tepkiyi gös-
termelidirler.
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Adaları Lozan'da vermedik
Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı, 
Lozan Barış 
Antlaşması’nın 
99’uncu yıldönümün-
de gündemini koru-
yan Ege Denizi, Adalar 
Meselesi, Lozan 
Barış Antlaşması ile 
“Adaları Lozan’da ver-
dik” iddialarını huku-
ki çerçevede tarihte 
belgeli gerçekler üze-
rinden değerlendirdi
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better place than we found it.

It’s what unites us; our passion for the oceans and our 
desire to not just protect our seas, but to shape a better 
maritime world for future generations.

Learn more at marine-offshore.bureauveritas.com

Shaping a better maritime world.

Dr. Cihangir Dumanlı



Temmuz 2022 www.marinedealnews.com 

Başta Başbakan Miço-
takis olmak üzere 
asker, sivil, bürokrat, 

akademisyen ve medya, konu Tür-
kiye olunca tek ses olarak hareket 
ediyor. Ancak mayıs ayında yaşa-
nan gelişmeler gösterdi ki Yuna-
nistan Türkiye karşıtlığında vites 
yükseltti. Örneğin Başbakan Miço-
takis, Yunan devlet televizyonuna 
verdiği mülakatta “her şeye hazır 
olduklarını” açıklayıverdi. Sorma-
dan edemiyoruz, Yunanistan neyin 
hazırlığını yapıyor?

Konjonktür gerektirdiğinde, 
daha doğru bir ifadeyle kendisine 
görev tevdi edildiğinde Yunanistan 
maalesef ülkemize karşı taktik bir 
koz olarak kullanılıyor. Tuhaf olan 
ise komşunun bu göreve gönüllü 
ve istekli bir şekilde talip olması ve 
verilen ev ödevlerini harfiyen yeri-
ne getirmesi. Ukrayna krizi sonrası 
ülkemize karşı gerilim stratejisini 
ivmelendiren Yunanistan’ın son 
dönemde Türkiye’yi provoke ede-
cek mesnetsiz eylem ve söylemle-
rini artırması elbette tesadüf değil.

Türkiye’yi Batı marjında öteki-
leştirmeye çabalayan Yunanistan, 
güvenilir ortak rolünü oynuyor. 
Kuşkusuz tüm bu yaşananlar tesa-
düf ile açıklanamaz. Batı Balkan-
lardaki gelişmeler, Avrupa Parla-
mentosu 2021 yılı Türkiye Raporu 
ve Suriye’nin kuzeyine yapılabi-
lecek olası bir askeri operasyon… 
Hadisenin çok boyutlu nedenleri 
var. Arka planına odaklanalım.

Almanya’nın Batı Balkan 
ülkelerine ilgisi
Süreci doğru anlayabilmek için 

yapılan hamlelere bütüncül yaklaş-
mak şart. Almanya ile başlayalım. 
Almanya Başbakanı Scholz, mayıs 
ayı başında Hırvatistan Başbakanı 
Plenkovic ile Berlin’de düzenlediği 
ortak basın toplantısında Batı Bal-

kanlara yönelik dikkat çekici açıkla-
malarda bulundu. Batı Balkanlar'ın 
geleceğine önem atfettiğini belir-
ten Scholz, "Batı Balkan ülkeleriyle 
mümkün olan en kısa sürede AB'ye 
katılım müzakerelerinin başlatıl-
masını ve ilerleme sağlanmasını 
önemli görüyorum çünkü bu, AB’yi 
güçlendirir ve Balkanlarda istikrarı 
sağlar" değerlendirmesinde bulun-
du. Almanya’nın Balkanların istik-
rarını gündeme getirmesi zamanla-
ma olarak dikkat çekici. 

Almanya bakımından Kuzey 
Makedonya ve Arnavutluk ile AB'ye 
katılım müzakerelerinin başlama-
sı önemli.   Rusya’nın Ukrayna krizi 
nedeniyle uluslararası düzlemden 
izole edilmeye çalışıldığı mevcut 
konjonktürde, Balkanlara yönelik 
dinamik gelişmeler dikkat çeki-
yor. Almanya’nın AB’nin Balkanlar 
politikasında ön aldığı görülüyor.

Değişen konjonktürle birlikte 
AB, Balkanlardaki Rus etkisini kırıp 
bölgedeki hegemonyasını genişlet-
mek istiyor. Bu gelişmeler şüphesiz 
Türkiye’yi de yakından ilgilendiri-
yor. Zira, AB uzun zamandır Rusya 
ve Türkiye’yi Balkanları istikrarsız-
laştırmakla itham ediyor.

Almanya’dan Kuzey 
Makedonya'ya destek
Mayıs ayında Almanya’nın Bal-

kanlara yönelik hamleleri peşi sıra 
geldi. Balkanlar turu esnasında 
Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden 
Başbakan Scholz, Batı Balkanların 
ülkesi için stratejik öneme sahip 
olduğunu belirterek, Almanya'nın, 
bölge ülkelerin AB'ye üye olma-
sı için çabaladığını açıkladı. Bölge 
ülkelerine 20 yıldan beri Avrupa 
perspektifi vaat edildiğini söyleyen 
Scholz, artık eyleme geçme zama-
nının geldiğini kaydetti.

Batı Balkanlara dinamik bir 
dönüş yapıyoruz
Dönem içinde AB’nin Balkan-

lara yönelik artan ilgisine koşut 
olarak Yunanistan’ın da yüzünü 
Balkanlara döndüğü gözlendi. 
Buradaki eşgüdümü dikkatini-
ze sunalım. Nitekim Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis, Selanik'te 
düzenlenen Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci zirvesinde Alman-
ya Başbakanı Scholz ile benzer 
tonlu açıklamalarda bulundu. 
Yunanistan’ın, Balkanlar'a dina-
mik bir dönüş yaptığını belirten 
Miçotakis, bölge ülkelerine yöne-
lik “Avrupa'nın güvenli limanına 
demirleme çabasını daha yoğun 
bir tempoda yeniden başlatacakla-
rını” vurguladı. Böylelikle Yunanis-
tan’ın, AB’nin Balkanlar politika-
sının gönüllü uygulayıcısı olduğu 
teyit edildi.

Tüm bu gelişmeler elbette tesa-
düf değil. Son dönemde Miçotakis’in 
Balkanlara yönelik çıkışları dikkat 

çekiyor. Miçotakis, Sırbistan, Arna-
vutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, 
Bosna Hersek ve Kosova'nın, AB’ye 
üyeliğine ve entegrasyonun “aciliye-
tine” sıklıkla vurgu yapıyor. Dahası 
tarih zikrederek Batı Balkanlar'daki 
altı ülkenin tamamının 2033 yılına 
kadar AB'ye entegrasyonunu “cesur 
ama gerekli” bir adım olduğunu 
vurguluyor. Sözün özü Miçotakis 
açık bir şekilde Avrupa’nın güney 
kanadının sınırını Yunanistan ola-
rak tarif edip ön almaya çalışıyor. 
Bu yaklaşımla Türkiye’yi Batı denk-
lemi dışına itmeye çalışan Miço-
takis rol çalıyor. Türkiye’ye yönelik 
sertleşen üslubun bir nedeni Yuna-
nistan’ın Balkanlara yönelik artan 
ilgisi ve egosu.

Avrupa Parlamentosu 
(AP)’nun 2021 Türkiye Raporu
Yunanistan’ın ülkemize yönelik 

agresif tutumunun arka planını 
oluşturan olgulardan bir diğeri de 
kuşkusuz AB’nin yanlı tutumu. 
Yunanistan’ı ülkemize karşı arka-
dan iteleyen AB, Yunanistan’ı cesa-
retlendiriyor. Türkiye'ye yönelik 
oldukça sert ifadeler ve eleştiriler 
içeren AP’nin 2021 Raporu bunun 
açık bir ispatı.

Türkiye'de demokrasi, hukuk 
devleti ve temel hak ve özgürlük-
lere saygı alanlarında elle tutulur 
ilerleme kaydedilmediği belirtilen 
raporda, AB ile üyelik müzakerele-
rinin yeniden başlamasının müm-
kün olmadığı belirtiliyor. AB açık-
ça Türkiye’nin üyeliğine kapıları 
kapattığını ilan ediyor. 

Türkiye için "ekonomik ve stra-
tejik planda önemli ortak" ifadesini 
kullanan rapor; ticaret, göç, kamu 
sağlığı, iklim, ekolojik dönüşüm, 
güvenlik ve terörle mücadele gibi 
müşterek çıkar alanlarında Tür-
kiye'yi "önemli bir komşu" olarak 
tanımlıyor. Sıklıkla vurguladığımız 
üzere Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık 
rolü öngörülüyor.

Ankara'nın, aday ülkeler arasın-
da AB'nin dış ve güvenlik politikası-
na "en uzak ülke" olduğunun belir-
tilmesi de önemli. Nitekim Türkiye 
ve AB'nin Kafkasya, Suriye, Irak ve 
Libya politikalarının çeliştiğinin altı 
çiziliyor Ayrıca Türkiye’nin Suriye 
ve Irak topraklarındaki askeri ope-
rasyonları kınanıyor. Türkiye’yi her 
kulvarda eleştiren ve töhmet altın-
da bırakan raporda ülkemiz; Afrika, 
Balkanlar, Yakın Doğu ve Kuzey 
Afrika'da AB karşıtı dezenformas-
yon yaymakla itham ediliyor. Esa-
sen AB, Türkiye’ye ilişkin uzlaşmaz 
çelişkileri açıkça ortaya koyuyor.

Raporda Yunanistan’a koşulsuz 
ve yanlı destek veriliyor. Yunanis-
tan ve GKRY ile "tam dayanışma" 
içinde olunduğu belirtilirken Anka-
ra'dan "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm 
önerisinden vazgeçmesi" talep 
ediliyor. AP’nin raporuna bütün-

cül yaklaşıldığında Yunanistan’ın 
ülkemize karşı cüret patlamasının 
arka planı berraklaşıyor.

Yunanistan devasa bir ABD 
üssüne dönüştü
Yunanistan’ın ABD’ye koşulsuz 

teslimi iç kamuoyunda da tartı-
şılıyor. Komşuda ülkemiz aleyhi-
ne yaşanan gelişmeleri alt alta 
sıralamaya kalksak sayfalara sığ-
maz. Bunun yerine Mera 25 Parti-
si Milletvekili Kleon Grigoriadis’in 
açıklamalarına odaklanalım. Zira 
Yunan milletvekili sürecin fotoğ-
rafını çekerek durumu objektif bir 
şekilde özetlemiş. 

Yunanistan Parlamentosu’nda 
yaptığı konuşmada, basında Türki-
ye ile savaşın kapıda olduğuna dair 
bir hava yaratıldığını belirten Gri-
goriadis, "Şu an Türk askerler değil, 
Amerikalı askerler Girit'te, Dedea-
ğaç'ta, Larisa'da ve ABD'ye teslim 
edilen diğer bölgelerde geziniyorlar. 
Şunu net olarak söyleyelim: Şu an 
Yunanistan, devasa bir ABD üssü-
ne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Grigoriadis’in tespiti önemli 
zira, Yunanistan'ın ABD üssüne 
dönüştürülmesinin kabul edilebilir 
olması için Yunan vatandaşlarının 
Türkiye ile korkutulmasının amaç-
landığı ifşa ediliyor. Yunan halkı-
nın tarihten ders alması gerek-
tiğini söyleyen Grigoriadis, "Tarih 
der ki büyük güçler, küçük güçleri 
alet eder, yol açabilecekleri acıları 
önemsemeksizin kendi çıkarları 
için kullanır. Tıpkı 1922’de olduğu 
gibi. Büyük güçlerin Yunanistan'ı, 
Atatürk’ün yeni Türkiye’sine kar-
şı dikkat dağıtıcı bir güç olarak 
kullanması gibi, bugün de bizi 
işe yarar akılsızlar olarak kullan-
maya devam ediyorlar. Geçmişte 
yaşadıklarımızdan ders almalıyız”. 
Yunanistan’ın içinde bulundu-
ğu durum ancak bu kadar güzel 
özetlenebilir. Türkiye düşmanlığı-
nı körükleyerek iç tarafta stratejik 
körlük yaratmak!

Kullanışlı aparat 
Toparlayalım. Yunanistan Baş-

bakanı Miçotakis 13 Mart’ta İstan-
bul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile görüşmüş, iki ülke ilişkilerinde 
normalleşme sürecine girileceği 
öngörülmüştü. Ancak Miçotakis 17 
Mayıs’ta ABD Kongresi’nde yaptı-
ğı konuşmada Türkiye’yi açıktan 
şikâyet etmiş ve destek talebin-
de bulunmuştu. Devamında 30 
Mayıs’ta düzenlenen AB Olağanüs-
tü Liderler Zirvesi’nde de Türkiye’yi 
diline pelesenk eden ve ithamları-
nın dozajını artıran Miçotakis, ABD 
ve AB’yi Türkiye’ye karşı kışkırtma 
gayretlerini ivmelendirmişti.

Yukarıda arka planını belirt-
tiğimiz üzere Yunanistan’daki bu 
makas değişikliği tesadüf değil. 
Ukrayna krizinin yarattığı uygun 

konjonktürü fırsata çevirmek iste-
yen AB, Balkanları istikrarsızlaştır-
makla itham ettiği Rusya ve Tür-
kiye’nin bölgedeki etkisini kırmak 
istiyor. Yunanistan da bu stratejinin 
koçbaşı görevini yerine getiriyor. 
AP’nin 2021 Türkiye Raporu’nun 
Yunanistan’a koşulsuz destek ver-
diğini ve komşunun bu desteği 
ülkemize karşı taktik bir koz olarak 
kullandığının altını çizelim.

Komşunun korkuları
Konunun bir diğer boyutu ise 

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in 
terör örgütüne desteklerini günde-
me getirerek bu iki ülkenin NATO’ya 
üyeliklerini veto edeceğini açıkla-
ması. Esasen Türkiye bu hamlesiyle 
ABD başta olmak üzere birçok AB 
ve NATO üyesine mesaj veriyor. Zira 
birçok ülke, terörü İsveç ve Finlandi-
ya’dan daha fazla destekliyor.

Türkiye’nin elinde oldukça kıy-
metli ve stratejik bir kart var. Tür-
kiye elindeki bu kozu doğru ham-
lelerle kazanca çevirebilir. Nitekim 
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile 
yaşanan krizi bir manivela olarak 
kullanarak muhataplarından Ege 
ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile 
itilaflı konularda (enerji jeopolitiği, 
Kıbrıs, münhasır ekonomik böl-
ge, gayri askeri statüdeki adaların 
silahlandırılması vb.) objektif olun-
masını ve oldubittilere son veril-
mesini de talep ediyor. Türkiye’nin 
başta terör olmak üzere haklı 
taleplerinin karşılık bulduğu görü-
lüyor. Misal NATO Genel Sekrete-
ri Stoltenberg sıklıkla Türkiye’nin 
haklı endişelerinin giderilmesine 
atıfta bulunuyor. Yunanistan’ın 
kopardığı yaygaranın bir nedeni de 
Türkiye’nin bu haklı taleplerinin 
karşılık bulmaya başlaması.

Dengeli Rusya-Ukrayna 
politikası ve Suriye
Bir diğer neden ise Türkiye’nin 

Rusya-Ukrayna savaşında sürdür-
düğü dengeli politika. Türkiye’nin 
Rusya’ya karşı yaptırımlara katıl-
maması öteden beri Batı’nın tep-
kisini çekiyor. Rusya ile açık kapı 
politikası izleyen ülkemize Yuna-
nistan üzerinden mesaj veriliyor. 
Komşu da bu ortamı da fırsata 
çevirmeye çalışıyor.

Gelelim Türkiye’nin, Suriye’nin 
kuzeyine yapmayı dillendirdiği 
askeri harekâta. Türkiye’nin yük-
sek sesle gündeme getirdiği bu 
hamleye, Ukrayna’da sıkışan Rus-
ya’nın ses çıkarmayacağı görülü-
yor. ABD ise şiddetle karşı çıkıyor. 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine 
askerî harekât düzenleyeceğini 
duyurmasının hemen ertesin-
de Yunanistan’ın kriz çıkarması, 
provokatif eylem ve söylemlerini 
ivmelendirmesi tesadüf olabilir 
mi? Bitirirken bir uydu devlete 
evrilen Yunanistan’ın verilen ev 
ödevlerini harfiyen yerine getirdiği-
nin altını çizelim.  Umarız Yunanis-
tan’a boyunu ve kapasitesini aşan 
başka ev ödevleri verilmez!

24 JEOPOLİTİK  

Yunanistan, Balkanlar ve ötesi

MDN 
İSTANBUL

Yunanistan ikili iliş-
kilerde gerilim stra-
tejisini umarsızca 
uygulamaya devam 
ediyor. Komşunun 
ne yapmak istediğini 
anlamak için stra-
tejik öngörü sahibi 
olmaya gerek yok. 
Komşu cenahın-
da meydana gelen 
gelişmeler fütursuz 
bir dinamizm sergili-
yor. Tek elden çıktığı 
belli sistematik ve 
birbirini tekrar eden 
argümanlar ısrarla 
kullanılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı Denizcilik Genel Müdürlü-
ğü’nce yapılan düzenlemeyle 
hurdaya ayrılan Türk bayraklı 
gemilerin yerlerine yeni gemi 
inşa edilmesi için sağlanan 
teşvik miktarı artırılırken çev-
re dostu enerji kullanımına 
yönelik yatırım yapanların 
maliyetlerinin yüzde 25'i dev-
let tarafından karşılanacak.

Özellikle kabotaj hattında 
yolcu ve araç taşıyan gemi 
işletmecilerinin de destekten 
yararlanabilmesi amacıyla 
hurdaya verilecek gemi tonajı-
nın alt sınırı 50 gt (gros ton)’ye 
düşürüldü. Öte yandan teşvik-
ten yararlanacak gemi sayısı 
yıllık 5 iken 10'a çıkarıldı.

Hurdaya ayrılan gemi-
nin ardından yeni inşa edi-
lecek konvansiyonel gemiler 
için verilecek destek miktarı 
ton başına hurda bedelinin 1 
katından 1,5 katına çıkarıla-
rak yüzde 50 artışa gidildi.

Teşvik ve desteklerle Türki-
ye'nin ortalama gemi yaşının 
azaltılarak gençleştirilmesi 
amaçlanırken aynı zamanda, 
Türk tersanelerindeki gemi 
inşa sanayisine hem inovas-
yon hem de yatırım anlamın-
da katkı sağlanması, bu alan-
daki istihdamın artırılması 
öngörülüyor.

Çevre dostu gemilere 
dönüşümde yüzde 25 hibe 
verilecek
LNG ve hibrit sistemler de 

dâhil olmak üzere yeni inşa 
edilecek gemide alternatif 
çevre dostu bir enerji kaynağı 
kullanılması hâlinde ise des-
tek miktarı ton başına hurda 
bedelinin 2,5 katına çıkarıla-
rak çevre dostu gemi yapacak 
işletmeci desteklendi.

Mevcut gemilerinin ana 
makinelerini fosil yakıttan 
alternatif çevre dostu bir 
enerji kaynağına dönüştüre-
cek gemi sahiplerine, dönü-
şüm maliyetinin yüzde 25’i 
oranında hibe sağlanacak. Bu 
destekten özellikle Marmara 
Denizi'nde yolcu taşımacı-
lığı yapan gemi sahiplerinin 
yararlanması öngörülüyor.

"Fosil Yakıt Kullanılmayan 
Denizcilik Endüstrisi" 
sloganıyla sağlanan 
ilk destek adımı
Türkiye'nin de taraf olduğu 

Paris İklim Anlaşması ve Avru-
pa Birliği’nin “Emisyon Ticaret 
Sistemi” ile denizcilik sektörü-
nün en önemli gündemi hali-
ne gelen ve “Fosil Yakıt Kulla-
nılmayan Denizcilik Endüstri-
si” sloganıyla hayata geçirile-

cek desteklerin ilki sektörün 
kullanımına sunulmuş oldu.

Türk bayrağı altında işle-
tilecek gemilere verilecek bu 
desteklerle birlikte denizcilik 
sektörüne yıllık 100 milyon 
lira destek verilmesi amaç-
lanıyor. Söz konusu destek-
ler için başvurular alınmaya 
başladı.

Türk gemileri çevre dostu olacak
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Ekonomik durum ve seçim, İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyelik başvu-
ruları ile Ukrayna’da yaşanan geliş-
melerin öne çıktığı bir dönemde, 
diğer konulara nazaran biraz daha 
arka planda kalsa da Yunanistan 
Başbakanı Mitsotakis’in 16-17 Mayıs 
2022 tarihlerindeki Vaşington ziyare-
ti Yunanistan’ın Türkiye politikasında 
daha agresif bir döneme girdiğini işa-
ret etmesi bakımından dikkat çekti. 

Mitsotakis ziyareti esnasında 
Temsilciler Meclisi Lideri Pelosi’nin 
daveti üzerine1 17 Mayıs 2022 günü 
ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı. 
Konuşma esnasında ABD Başkan 
Yardımcısı Harris ve Temsilciler 
Meclisi Başkanı Pelosi de Kongre’de 
hazır bulundu. 

Açık kaynaklarda kendi eliyle yazdı-
ğı belirtilen konuşmasında Mitsotakis;

n ABD ile Yunanistan'ın ortak 
değerlere sahip olduğunu, 

n ABD'nin "sadece ortak strate-
jik önceliklerinin olduğu değil, aynı 
zamanda ortak değerleri ve ortak bir 
tarihi de bulunan partnerleriyle" çalış-
ması gerektiğini,

n Tüm otoriter liderlere ulusla-
rarası hukuku ihlâl eden “açık saldırı” 
eylemlerinin ve “tarihi revizyonizm”in 
hoş görülmeyeceği mesajının verilme-
si için Rusya’nın Ukrayna’da başarılı 
olmamasının şart olduğunu ifade etti. 

Konuşmasının ilerleyen bölü-
münde “açık saldırı” tanımı içine 
Kıbrıs konusunu ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Ege’deki uçuşlarını da 
dâhil eden Mitsotakis;

n “Helenizm'in 48 yıldır yaşadığı 
sonsuz acıya neden olan açık bir yara” 
olarak tarif ettiği “Kıbrıs” konusunda 
iki devletli bir çözümün kabul edilme-
diğini ve edilmeyeceğini,

n ABD'nin Doğu Akdeniz'de "haya-
ti çıkarları" olduğunu,

n Ukrayna'nın, Rusya'nın saldır-
ganlığının altından kalkmasına yar-
dımcı olmaya odaklanılan bir dönem-
de NATO'nun güney kanadındaki yeni 
bir istikrarsızlık kaynağına ihtiyaç 
olmadığını,

n Savunma alanında Doğu 
Akdeniz'le ilgili tedarik kararlarının 
alınmasında bu durumun göz önünde 
bulundurulmasının gerektiğini söyledi.

Kongre’de konuşan ilk Yunanistan 
Başbakanı olan Mitsotakis, 42 dakika-
lık konuşmasında 10’u ayakta olmak 
üzere, 37 kez alkışlandı.2 Yunanistan 
Başbakanının Türkiye’nin adını telaf-
fuz etmeden, Türkiye'ye yönelik şika-
yetlerini (Ege’deki uçuşlar ve Kıbrıs 
konuları gibi) sıralarken de ayak-
ta alkışlanması dikkat çekti.3 ABD 
Kongresi’nde oluşan ortama yönelik 
hislerini paylaşan Mitsotakis "İnanın 

ben Yunan Parlamentosu’nda bile bu 
kadar çok alkış almıyorum." ifadele-
rini kullandı.

Yunanistan’ın ABD’ye 
yönelik mesajları
Son dönemde özellikle ABD ve 

Fransa ile ilişkilerinde önemli adımlar 
atan Yunanistan bu ziyaret ile ABD’ye;

n NATO’nun güneydoğu kanadının 
Yunanistan’a emanet edilmesi gerek-
tiği, 

n Yunanistan’ın, ABD’nin Doğu 
Akdeniz’deki çıkarlarını tanıdığı ve 
bunların hayata geçmesi için gerekeni 
yapacağı, 

n Doğu Akdeniz’de istikrarın 
Yunanistan’ın desteklenmesi ile sağ-
lanabileceği,

n Türkiye’nin silah tedarik edilme-
mesinin ve bölgesel uyuşmazlıklarda 
Yunanistan’ın çıkarlarını öncelemesi-
nin gerekli olduğu, mesajlarını verdi. 

ABD’nin Pozisyonu 
Mitsotakis’in konuşması boyunca;
n Başkan Yardımcısı Harris ve 

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin 
Mitsotakis’in arkasında oturması,

n Mitsotakis’e Kongre tarafından 
verilen alkışlı destek,

n Bu desteğin sağlanma şek-
lini neredeyse Temsilciler Meclisi 
Başkanı’nın yönetmesi

ABD’nin pozisyonunu gösteren 
semboller oldu. 

ABD asker, silah ve teçhizatı-
nın Yunanistan’daki konuşlanması-
nı tamamlaması, ABD-Yunanistan 
Savunma İşbirliği Antlaşması’nın 
süresiz olarak uzatılması ve ABD 
Kongresi’nin son yıllarda Yunanistan 
lehine yasama çalışmaları yapmasına 
yönelik gelişmeler ardından sağla-
nan bu destek, ABD’nin Yunanistan’a 
yakın duruşunu sürdüreceğini ve 
Ege ve Doğu Akdeniz konularında 
Yunanistan’ın yanında yer alacağını bir 
kez daha teyit etti.

Yunan Muhalefetinin 
ziyarete bakışı 
Yunanistan’da iktidar çevreleri 

ziyareti başarılı olarak nitelerken ana 
muhalefet lideri Çipras, Mitsotakis'in 
konuşmasında "Türkiye'nin adını 
telaffuz etmemesini" eleştirdi ve 

"Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tah-
riklerini açık seçik ve Türkiye'nin ismi-
ni de vererek dile getirmesi gerektiği-
ni" söyledi.4 

Çipras’ın yaklaşımı, Yunanistan’ın 
iktidar ve muhalefet olarak Türkiye’ye 
yönelik tutum konusunda fikir birliği 
içinde olduğunu gösterdi. 

Türkiye’nin tutumu 

Türkiye ziyarete ilişkin ilk tepki 
doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 
23 Mayıs 2022 tarihinde yapılan açıkla-
ma ile gösterildi. Açıklamada;

n Yunanistan ile Türkiye'nin arala-
rına üçüncü ülkeleri sokmama konu-
sunda mutabık kaldığı, 

n Buna rağmen Mitsotakis’in 
Kongre’de Türkiye aleyhine konuştu-
ğu,

n ABD’ye, Türkiye’ye F-16 savaş 
uçağı satışı yapmaması için telkinde 
bulunduğu belirtildi.

n Cumhurbaşkanı Yunanistan 
Başbakanı için “Artık benim için 
Mitsotakis diye birisi yok” ifadelerini 
kullandı..5 

31 Mayıs 2022 tarihinde Türk 
Dışişleri Bakanı Yunanistan’ın, Ege’de 
adaların (gayrı askeri) statüsünü boz-
duğunu, dolayısıyla Yunanistan'ın bu 
adaları silahsızlandırması (askersiz-
leştirmesi) gerektiğini, aksi takdirde 
egemenlik tartışmasının başlayacağı-
nı söyledi.6

Türkiye 1 Haziran 2022 tari-
hinde, Cumhurbaşkanı’nın ağzın-
dan Yunanistan ile “Yüksek Düzeyli 
Stratejik Konsey” toplantılarına katıl-
mayacağını açıklarken 7, 9 Haziran 2022 
tarihinde yine Cumhurbaşkanı’nın 
ağzından Ege’deki haklarından vaz-
geçmeyeceğini vurgulayarak, adaların 
silahlandırılması (askerileştirilmesi) 
konusunda uluslararası anlaşmaların 
kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğin-
de kullanmaktan geri durmayacağını 
ifade etti.8 

Almanya’nın tutumu
Almanya, Yunanistan’ın tavrından 

ziyade Türkiye tarafından yapılan açık-
lamalara odaklandı. 

1 Haziran 2022 tarihinde tüm NATO 
müttefiklerinin birlik içinde olması ve 
kendi aralarındaki tahriklerden kaçın-
maları gerektiğini, Yunan hava sahası-
nın ihlâl edilmesinin ve Yunan adaları 
üzerinde uçuş yapılmasının olumlu 
olmadığını ve ittifak ruhuna aykırı 
göründüğünü, Almanya’nın AB’nin bir 
üyesinin egemenliğinin tartışılmasını 
kabul edemeyeceğini açıkladı.9 

10.6.2022 tarihinde Almanya 
Başbakanı ve 14.6.2022 tarihin-
de Almanya Maliye Bakanı’nın 
Yunanistan’ı ziyaret etmesi dikkat 
çekerken, art arda gelen üst seviyeli 
ziyaretler Yunanistan’a Almanya tara-
fından destek sağlandığı yorumlarının 
yapılmasına yol açtı. 

Fransa’nın açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı 30-31 

Mayıs 2022 tarihlerinde Brüksel'de 
düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde 
yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülkenin AB 

üyesi bir ülkenin egemenliğini teh-
likeye sokamayacağını" vurgularken, 
Türk yetkililerin “Yunanistan'ın adaları 
üzerindeki egemenliğini sorgulamala-
rının kınanması gerektiğini” söyledi.10

Yunanistan’ın harita çıkışı
Mitsotakis’in ABD ziyaretinin 

ardından artan gerginlik Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı tarafından ulusla-
rarası antlaşmalar ile oluşan durumu 
gösterdiği öne sürülen 16 adet hari-
tanın yayınlanması ile yeni bir boyut 
kazandı. 

Açık kaynaklarda Yunan diplomat-
ların bulundukları ülkelerde “Türk 
saldırganlığını” anlatabilmeleri için 
hazırlandığı haberleri yer alan harita-
ların Yunanistan’ın dış temsilcilikleri-
ne dağıtıldığı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yap-
tığı açıklamada haritaların “statükoyu 
altüst etmeye yönelik, Uluslararası 
Hukuku ve Uluslararası Deniz 
Hukukunu ihlal eden ve bölgede barış, 
güvenlik ve istikrarı tehdit eden Türk 
revizyonizminin boyutunu belgelediği-
ni” söyledi.11-12 

Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci Zirvesi13

Türkiye ve Yunanistan arasında 
bu gerginlik sürerken 10 Haziran 
2022 tarihinde Selanik’te Güneydoğu 
Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi yapıldı. 

AB Konseyi Başkanı Michel ve 
Almanya Başbakanı Scholz'un da 
katıldığı Zirve kapsamında açıkla-
malar yapan Mitsotakis, "İlgimiz 
Güneydoğu Avrupa'ya odaklanmak 
ve Yunanistan'ın özellikle Selanik ve 
ülkenin kuzey bölgesinin bir lojistik 
ve enerji üssü olarak oynayabileceği 
rol üzerine odaklanacak." ifadelerini 
kullandı. 

Açık kaynaklara Yunanistan’ın Batı 
Balkanlara dinamik bir dönüş yaptı-
ğını başlıkları ile yansıyan Zirve eski 
Dışişleri Bakanı Kocias tarafından 
açıklanan Yunanistan’ın Balkan inisi-
yatifi bağlamında dikkat çekti. 

Değerlendirme
Gelişmeler, 
n ABD asker, silah ve teçhizatını 

ülkesinde konuşlandıran, 
n AB desteğini arkasına alan ve 
n Silahlanma gayretlerini hızlan-

dıran 
Yunanistan’ın, önümüzdeki 

dönemde Türkiye politikasında daha 
aktif bir tutum izleyeceğini gösteriyor. 

Bu aktif tutum kapsamında 
Yunanistan’ın;

n Türkiye aleyhine propaganda 
faaliyetlerine hız vereceği, 

n Üçüncü tarafları sürece dâhil 

etmek üzere daha fazla gayret sarf 
edeceği,

n Türkiye’yi “statükoyu bozmak-
la”, “uluslararası hukuka uymamakla” 
ve “barış, güvenlik ve istikrarı tehdit 
etmekle” itham edeceği, 

n Ayrıca, Türkiye’yi saldırgan bir 
ülke olarak göstermek üzere bölge-
de provokasyon peşinde koşabileceği 
anlaşılıyor. 

Yunanistan’ın atacağı adımların, 
hakkaniyet çerçevesinde olup olmadı-
ğı sorgulanmaksızın, ABD ve AB tara-
fından destekleneceği biliniyor. 

Yunanistan’ın arkasına aldığı rüz-
gâr ile “Ege ve Doğu Akdeniz’i sahip-
lenme girişimleri”ne hız vereceği 
görülüyor. 

Yunanistan’ın aynı zamanda temel 
hedefleri;

n Karadeniz ve Ege arasında Türk 
Boğazları’ndan ayrı bir ulaşım hat-
tının (Bükreş-Rusçuk-Varna-Burgaz-
Kavala-Selanik) tesis edilmesi, 

n Tuna ile Ege’nin (Belgrad-
Üsküp-Selanik) irtibatlandırılması, 

n Başta Bulgaristan ve Romanya 
için olmak üzere bölgede Dedeağaç 
üzerinden enerji dağıtım noktası olun-
ması, 

n Türkiye’nin çevrelenmesine 
yönelik faaliyetlerinin kuzey-kuzeybatı 
sektörünün inşası, 

n Karadeniz’de Türkiye’nin etkinli-
ğinin azaltılması ve 

n Balkanlarda bir güç merkezi 
tesis edilmesi maksatlarına yönelik 
Balkan inisiyatifini de gündeminin üst 
sıralarına taşıyacağı anlaşılıyor. 

Mevcut durum Yunanistan’ın tah-
riklerine kapılmadan, uluslararası 
hukuktan kaynaklanan haklarımızın 
yine uluslararası hukuka uygun olarak 
korunmasını, bu bağlamda uluslara-
rası hukukun ve diplomasinin büyük 
bir maharetle kullanılmasını, konu-
nun iç politika malzemesi yapılmama-
sını gerektiriyor.

1https://www.haberturk.com/abd-kong-
resi-nden-yunanistan-basbakani-na-buyuk-
jest-3423744

2https://www.hurriyet.com.tr/dunya/42-
dakikada-37-kez-alkislandi-abd-kongresinin-
coskusu-micotakisi-bile-sasirtti-42065705

3https://t24.com.tr/yazarlar/stelyo-berbera-
kis/mitsotakis-ve-nato,35355

4https://t24.com.tr/yazarlar/stelyo-berbera-
kis/mitsotakis-ve-nato,35355

5https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-
b e n i m - i % C 3 % A 7 i n - a r t % C 4 % B 1 k -
mi%C3%A7otakis-diye-biri-yok/a-61907620

6https://www.aydinlik.com.tr/haber/disisle-
ri-bakani-mevlut-cavusoglu-adalarin-egemenli-
gini-tartismaya-acariz-318861

7https://tr.euronews.com/2022/06/01/erdo-
gan-yunanistan-ile-yuksek-duzeyli-stratejik-
konsey-anlasmam-z-bozduk

8https://www.dw.com/tr/atinadan-
erdo%C4%9Fana-yan%C4%B1t-kimse-
egemenli%C4%9Fimize-dokunamaz/a-62087030

9https://tr.euronews.com/2022/06/01/erdo-
gan-yunanistan-ile-yuksek-duzeyli-stratejik-
konsey-anlasmam-z-bozduk

10https://www.dw.com/tr/ankara-ile-geri-
lim-t%C4%B1rman%C4%B1yor-berlin-ile-
atina-yak%C4%B1nla%C5%9F%C4%B1yor
/a-62080283

11https://www.ensonhaber.com/gundem/
yunanistandan-turkiyeye-karsi-16-haritali-kam-
panya

12https://tr.euronews.com/2022/06/09/turki-
ye-nin-adalar-silahland-rmakla-suclad-g-yuna-
nistan-dan-16-harita-ile-cevap

13https://tr.euronews.com/2022/06/10/
micotakis-yunanistan-bat-balkanlara-dinamik-
bir-donus-yap-yor

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Mitsotakis’in 
ABD ziyareti
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Türkiye Liman İşletmecileri Der-
neği (TÜRKLİM), DenizTemiz 
Derneği/ TURMEPA ve WISTA 
Türkiye’nin (Uluslararası Deniz 
Ticareti ile İştigal Eden Kadın-
lar Derneği) iklim değişikliği ile 
mücadele konusunda çözüm 
geliştirmek amacıyla başlattığı 
Mavi İklim Elçileri Projesi’nin ilk 
durağı Antalya oldu. 

Kadın denizcilerin iklim deği-
şikliğiyle mücadelede sektöre 
öncülük etmesini hedefleyen 
projenin ilk limanı olarak des-
tek veren QTerminals Antalya ile 
Antalya Limanı’nda TURMEPA 
tarafından liman çalışanlarına 
Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi.

Eğitimi alan Mavi İklim Elçi-
leri, 1 yıl boyunca liman perso-

neline iklim değişikliği farkın-
dalık eğitimi verme sorumlu-
luğu aldılar. Mavi İklim Elçileri, 
bulundukları limanda farkın-
dalık çalışmaları yürüterek 
sıfır atık ve iklim değişikliği ile 
mücadele konularında kurum-
sal çözümler geliştirilmesine 
liderlik edecekler.

İklim kriziyle 
mücadelede güç birliği
TURMEPA tarafından Mavi 

İklim Elçileri’ne verilen Sıfır Atık 
ve Sıfır Atık Mavi eğitimlerinin 
karbon ayak izi, plastik tüketi-
minin azaltılması, enerji ve su 
tasarrufu gibi konularda iyileş-
tirici adımlar atılması yönünde 

itici bir güç olması amaçlanı-
yor. Edinilen bilgi ve deneyimler-
le iklim kriziyle mücadelede ve 
uyum konusunda oluşturulacak 
yerel politikalara denizcilik sek-
törünün katılımının artırılması 
hedefleniyor. 

Projenin bir sonraki adımı ise 
bölgede yapılacak kıyı temizleme 

etkinliği olacak. Etkinlikle deniz-
lerimizde yaşanan kirliliğe dikkat 
çekmek ve toplumsal farkındalı-
ğın artırılması planlanıyor. 

Mavi İklim Elçileri Projesi’nin 
sonraki durakları Mersin Inter-
national Port (MIP) desteğiyle 
Mersin ve Socar Terminal desteği 
ile İzmir limanları olacak.
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Mavi İklim Elçileri'nin ilk durağı Antalya oldu

Çin ilk yerli 
yapım uçak 
gemisini tanıttı
Çin, üçüncü uçak gemisini 
düzenlediği törenle tanıttı. 
Ülkenin ilk yerli üretim uçak 
gemisi olan dev gemiye, Tay-
van yakınlarındaki Fujian 
Bölgesi’nin ismi verildi.

Nükleer kapasitesi 
bulunabilir
Büyük bir uçuş güvertesi 

ve fırlatma sistemiyle dona-
tılan uçak gemisi, gelişmiş 
askeri özellikleriyle dikkat 
çekiyor. Ağırlığı 80 bin tonu 
aşan gemide uçakların iniş-
kalkışını kolaylaştırmak için 
bir elektromanyetik mancı-
nık sistemi de bulunuyor. Çin 
basını, 2018'de yapımına baş-
lanan geminin nükleer silah 
taşıma kapasitesine sahip 
olabileceğini aktarmıştı.

Ülke, ilk defa ürettiği uçak 
gemisiyle birlikte ABD'yle 
bölgede tansiyonun yüksel-
diği bir dönemde artan askeri 
kapasitesini ortaya koymuş 
oldu. Çin Halk Ordusu, son 
dönemde silahlarını moder-
nize etmek için büyük yatı-
rımlar yapıyor.

En çok uçak gemisi ABD’de
Çin, 1998'de Ukrayna'dan 

kullanılmış iki uçak gemisi 
almış ve ülkede moderni-
ze etmişti. Dünyada en çok 
uçak gemisine sahip ülke, 11 
gemiyle ABD. İngiltere'nin 
elinde ise iki uçak gemisi 
bulunuyor.

Çin'in bağımsızlığını tanı-
madığı Tayvan'ın Savunma 
Bakanlığı, Çin'in yeni gemisinin 
ülkenin artan askeri faaliyet-
lerini ortaya koyduğunu ve bu 
gelişmenin bölgede tansiyonu 
tırmandırabileceğini bildirdi.
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2025'e kadar tüm tersaneler dolu Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Yeni inşa marketine bakarak bir öngörü-
de bulunmamız gerekirse, Konteyner ve 
LNG gemi sipariş vermiş olan armatörlere 
tüm marketin teşekkür etmesi gerekiyor. 
2025'e kadar tüm tersaneler bu siparişlerle 
dolu. O sebeple en azından önümüzdeki 
3 sene boyunca hem kuru yük hem de 
convensional tanker navlunlarının yük-
sek seyretmesini bekliyoruz. Özellikle MR 
ve üzeri, Aframax'a kadar olan product 
tankerlerin tarihi en yüksek navlunları 
göreceğini düşünüyoruz.

Kuru yükler
Capesize “ROSEBANK” (177,029 dwt, New 

Times, 2010 inşa) 29 milyon dolara alıcı bul-
du. “HL PRIDE” (179,656 dwt, Dalian, 2016 inşa) 
44.3 milyon dolara satıldı.  

Post Panamax  “CONSTANTIN OLDEN-
DORFF”  (92,762 dwt, Cosco Zhoushan, 2012 
inşa, 38m en) ve kardeş gemisi  “CLEMENS 
OLDENDORFF” (2012 inşa) birlikte 43.5 milyon 
dolara satıldı.  

Kamsarmax  “MAJESTIC SKY”  (81,949 
dwt, Tadotsu Shipbuilding, 2014 inşa) 33 mil-

yon dolara satıldı. Gemi mart ayında 31.5 
milyon dolar seviyelerinde satılmıştı ancak 
satışı düşmüştü.  “NORD LYRA”  ve  “NORD 
LUNA” (82,318 dwt, Jiangsu Yangzi-Mitsui, 2020 
inşa) 38.5 milyon dolara Yunan alıcıya satıl-
dı. “IZABELLA M” (79,200 dwt, Cosco Dalian, 
2011 inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
rapor edilmedi.

Panamax “TINA IV” (75,187 dwt, Hudong-
Zhonghua, 2009 inşa) 16.9 milyon dolar civa-
rında, “ORIENT BEAUTY” (76,598 dwt, Imabari, 
2005 inşa) 17.25 milyon, “JAL SHAKTI” (69,925 
dwt, Sanoyas, 1995 inşa) 7.5 milyon dolara 
satıldı. “ORIENT PRIMA” (76,596 dwt, Imabari, 
2005 inşa, BWTS donanımlı gemi) 17 milyon 
dolara satıldı.  “GLORY ONE”  (73,180 dwt, 
Namura, 2002 inşa) 11.5 milyon dolara banka 
satışı ile Çinli alıcıya gitti. “AGIA SKEPI” (73,018 
dwt, Daedong Shipbuilding, 1999 inşa) 11 mil-
yon dolara alıcı buldu. “ELIM JOYCE” (77,834 
dwt, CSBC Kaohsiung, 2004 inşa) 15 milyon 
dolara Çinli alıcıya gitti. 

Ultramax  “NAVIGARE BORE-
AS” (61,491 dwt, Dacks, 2016 inşa) 29.75 
milyon dolara, “TRITON SWAN” (61,457 

dwt, Iwagi Zosen, 2012 inşa) satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor edilmedi

Supramax  “SUNNY HORIZON”  (56,686 
dwt, Xiamen Shipbuilding, 2012 inşa) 17.4 
milyon dolara Çin'de açık artırmada satıl-
dı.  “SEVEN LADY”  (51,241 dwt, Imaba-
ri, 2009 inşa) 22.5 milyon dolara,  “HAYAMA 
STAR”  (52,900 dwt, Oshima, 2006 inşa) 17 
milyon dolara, “CARDINAL” (55,408 dwt, Oshi-
ma, 2004 inşa) 16 milyon dolara,  “VICJOUR 
ACE” (50,209 dwt, Mitsui, 2001 inşa) 13.3 mil-
yon dolara satıldı.“VAN FORTUNE” (56,847 dwt, 
Taizhou Sanfu, 2009 inşa) 16.5 milyon dolara 
satıldı.  “BAO PROGRESS”  (56,729 dwt, Jiang-
dong, 2011 inşa) 17.6 milyon dolara Yunan 
alıcıya, “CYGNUS” (50,820 dwt, Oshima, 2009 
inşa) 15 milyon dolara Alman alıcıya satıldı.  

Handy “ANSAC COLUMBIA” (37,993 dwt, 
Shimanami, 2017 inşa) 28.9 milyon dolar 
civarında alıcı buldu.  “TEAM HOPE”  (37,196 
dwt, Hyundai Mipo, 2012 inşa) 19.5 milyo-
na,  “CANOPUS”  (28,515 dwt, Shimanami, 
2006 inşa) 13 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı.  “INTERLINK DIGNITY”  (38,668 dwt, 
Huatai H.I., 2015 inşa) 26.3 milyon dolara 

satılırken,  “AFRICAN ROOK”  (37,686 
dwt, Naikai Zosen, 2015 inşa) 27 milyon 
dolara gitti.  “NORDIC BUSAN”  (35,800 
dwt, Samjin Korea, 2018 inşa) 26 mil-
yon dolara Taylandlı alcıya satılırken 1 
yaş daha yaşlı kardeş gemisi  “NORDIC 
SEOUL”  (2017 inşa) 25 milyon dola-
ra satıldı.  “SUPER KATE”  (32,162 dwt, 
Hakodate Dock, 2008 inşa) 16.65 milyon 
dolara,  “GOLDEN MAPLE”  (32,527 dwt, 
Zhejiang Hongxin,2009 inşa) 14 milyona 
satıldı. “AMIRA SOPHIE” (28,202 dwt, I-S 
Shipyard, 2011 inşa) 17.8 milyona alıcı bul-
du. “ANNE METTE BULKER” (38,118 dwt, 
Naikai Zosen, 2012 inşa) 23 milyon dolara 
Türk alıcıya, “ADRIATIC PEARL”  (37,294 
dwt, Zhejiang Ouhua, 2012 inşa) 19.8 mil-
yon dolara satıldı.

Tankerler
VLCC  “KOHO I”  (301,045 dwt, IHI 

Marine United, 2002 inşa) 29 milyon dola-
ra alıcı buldu.  “DUQM”  (310,084 dwt, 
Imabari, 2008 inşa) 39 milyon dolara Çinli 
alıcıya gitti. 

Suezmax  “STORVIKEN”  (152,013 
dwt, Samsung, 2006 inşa) 23.5 milyon 
dolara Yunan alıcıya satıldı.  “CAP 
LEON” (159,049 dwt, Samsung, 2003 inşa) 
satıldı. Satış fiyatı henüz rapor edilme-
di. “NORDIC RIO” (151,174 dwt, Samsung, 
2004 inşa, BWTS donanımlı gemi) 16 mil-
yon dolara gitti. “MARVIN STAR” (157,985 
dwt, Hyundai Samho, 2009 inşa) açık 
artırmada 26.5 milyon dolara Yunan 
alıcıya satıldı.  “RIDGEBURY ASTA-
RI” (149,900 dwt, NKK, Japan, 2002 inşa) 
15.5 milyon dolara alıcı buldu. “NORDIC 
MOON”  (160,200 dwt, Samsung, 2012 
inşa) 16 milyon dolara satıldı.  

Aframax  “CARLTON”  (115,635 dwt, 
Samsung, 2004 inşa) 22 milyon dolara 
Çinli alıcıya satıldı. “BARONESS” (105,335 
dwt, Sumitomo, 2011 inşa) 33 milyon 
dolara, ''GODAM” (113,553 dwt, Samsung, 
2016 inşa) USD 22 M'a satıldı.  “SOPHIE 
SCHULTE”  (115,583 dwt, Sanoyas, 2005 
inşa, BWTS donanımlı gemi) 19.5 milyon 
dolara Beks şirketine satıldı.  “SEA BEE-
CH”  (106,138 dwt, Tsuneishi, 2003 inşa) 
15 milyon dolara satıldı.

MR “SEXTANS” ve “CYGNUS” (51,215 
dwt, STX Jinhae, 2007 inşa) her biri 15 milyon 
dolara, “CELSIUS RICHMOND” (50,083 dwt, 
Onomichi, 2010 inşa) 19.5 milyon dolara 
Türk alıcıya,  “HAFNIA VICTORIA”  (40,016 
dwt, Saiki H.I., 2007 inşa) 12.5 milyon dola-
ra,  “HAFNIA GREEN”  (2007 inşa) 11.9 mil-
yon dolara ve  “HAFNIA RAINIER”  (2004 
inşa) 10 milyon dolara satıldı.  ''MAERSK 
CAELUM" (45,999 dwt, Hyundai Mipo,2016 
inşa),  "MAERSK NAVIGATOR" (45,500 
dwt, Hyundai Mipo, 2016 inşa),  "MAERSK 
SEAFARER" (45,500 dwt, Hyundai Mipo, 
2016 inşa),  "MAERSK CUMULUS" (39,999 
dwt, Hyundai Mipo,2016 inşa),  "MAERSK 
NIMBUS" (39,999 dwt, Hyundai Mipo, 2016 
inşa),  "MAERSK STRATUS" (39,999 dwt, 
Hyundai Mipo, 2017 inşa)  "MAERSK CIR-
RUS" (39,999 dwt, Hyundai Mipo, 2017 
inşa) "MAERSK ALTUS" (39,999 dwt, Hyundai 
Mipo, 2017 inşa) birlikte 230 milyon dolara 
satıldı. “CHALLENGE PASSAGE” (48,658 dwt, 
Iwagi Zosen, 2005 inşa) 12.75 milyon dolara 
alıcı buldu.  

Gas
FSRU  “GOLAR TUNDRA”  (170,000 

cbm, Samsung, 2015 inşa) 350 milyon 
dolara SNAM, Italy şirketine satıldı. 

“BETAGAS” (5,700 cbm, Appledore UK, 
Ice class 1B, 1997 inşa) 3.1 milyon dolara 
Endonezyalı alıcıya satıldı.  

Konteynerler
“SEAMAX FAIRFIELD” (8,208 TEU, 

111,184 dwt, Hyundai H.I. 2006 inşa), “SEA-
MAX GREENWICH” (8,238 TEU, 111,184 
dwt, Hyundai H.I. 2004 inşa),  “SEAMAX 
DARIEN”    (8,063 TEU, 105,446 dwt, Sam-
sung 2003 inşa),  “SEAMAX BRIDGE-
PORT” (8,063 TEU, 105,436 dwt, Samsung 
2003 inşa), “SEAMAX NEW HAVEN” (8,084 
TEU, 100,887 dwt, Samsung 2005 inşa) 
birlikte 300 milyon dolara,  “ARCHIMIDIS” 
(8,266 TEU, 103,717 dwt, Daewoo, 2006 
inşa) “AGAMEMNON” (8,266 TEU, 103,609 
dwt, Daewoo, 2007 inşa) sırasıyla 64.5/65.5 
milyon dolara satıldı.

“LYON II” ve  “PARIS II”  (6,627 TEU, 
77,946 dwt, Hanjin 2001 inşa, 40.3m en) 
satıldı. Satış fiyatı henüz açıklanmadı. 

“ZIM CONSTANZA”  (4,250 TEU, 
50,106 dwt, Jiangsu Newyangzi 2010 inşa, 
32.25m en) ve “ZIM TARRAGONA” (2010 
inşa) her biri 75 milyon dolara satıldı. 

“OEL KEDARNATH” (3,091 TEU, Szcze-
cin, 2003 inşa) 45 milyon dolara, “A MIZU-
HO” (1,022 TEU, 13,676 dwt, Jiangsu Eas-
tern, 2008 inşa) 21 milyon dolara satıldı. 

“IRENES RAINBOW”  (2,824 TEU, 
39,382 dwt, Hyundai Mipo, 2006 inşa) 
45 milyon dolara,  “MOUNT KEL-
LETT” (1,730 TEU, 23,367 dwt, Zhejiang 
Oua, 2017 inşa) 40 milyon dolar civarın-
da satıldı.  

Yeni inşalar
MR product carriers – Asiatic Lloyd, 

Hyundai Mipo tersanesine 1 adet, Hyun-
dai Vietnam tersanesine 1 adet 50.000 
dwt gemi siparişi verdi, 2024 yılının son 
çeyreğinde teslim edilecek olan geminin 
konrat fiyatı 42 milyon dolar, 2025 yılının 
ilk çeyreğinde teslim edilecek olan gemi-
nin kontrat fiyatı ise 39.5 milyon dolar.

Konteynerler -  Ocean Network 
Express, Hyundai H.I.,  tersanesine 5 
adet, Nihon Shipyard'a 5 adet olmak 
üzere toplamda 10 adet 13,700 TEU' luk 
gemi siparişi verdi. 2025 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin kon-
trat fiyatı 160 milyon dolar.

Ultramax – China Merchants Bank 
Financial Leasing, New Dayang tersa-
nesine 4 adet 63,000 dwt gemi siparişi 
verdi. 2024 yılında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 32.5 
milyon dolar.

LNG – Maran Gas, Daewoo tersane-
sine 2 adet 174,000 cbm gemi siparişi 
verdi. 2026 yılının ilk yarısında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin kon-
trat fiyatı 233.7 milyon dolar.

LR2 – Thenamaris, Hyundai Viet-
nam tersanesine 2 adet 115,000 dwt 
gemi spiarişi verdi. 2025 yılının ilk yarı-
sında teslim edilecek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 62.5 milyon dolar.

Kamsarmax – China Merchants 
Bank Financial Leasing, DACKS tersa-
nesine 4 adet 82,000 dwt gemi siparişi 
verdi. 2024 yılında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 40 
milyon dolar.

Hurdalar
Tanker: “KYOTO” LDT 41,436 

DWT 281,050 2000 inşa 606 dolar Bang-
ladesh teslim satıldı.
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Önce bir konuya 
açıklık getirelim. 
Nasıl oluyor da bu 

kadar pahalıyken insanlar hâlâ 
tütünden vazgeçmiyor? Cevabı 
yaklaşık üç yüzyıl önce yapıl-
mış gravürcü ve yayıncı Mar-
tin Engelbrecht’in portresinin 
altından okuyalım:

“Ey tütün, seni içtiğimde hem 
keyif hem huşu içinde

Bilincine varırım, gerçekte 
ben neyim.

Kedersiz bir duman, hafif bir 
rüzgâr, bir gölge

Toprak pipo etten bedenin 
iskelesi

Sen hem bu kadar iyi hem 
bu kadar tinselken 

Sana ödediğim parayı kim 
çok görebilir ki?”

Her ne kadar günümüzde 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tütünün yaygın kullanımı için 

"tütün salgını" ifadesini dile 
getirmekten çekinmiyor ve yıl-
da sekiz milyondan fazla insa-
nın ölümüne sebep olduğuna 
dikkat çekiyorsa da bunun 
insanları, yüzyıllardır yerleş-
miş bir gelenek olan tütün 
içmekten alıkoymadığı ortada. 
Belki hâlâ tütünü, 1700 tarihli, 
Ölçülü Enfiye Kullanımı Üze-
rine başlıklı metinde olduğu 
gibi algılayanlar vardır. “Tütün 
beyni ve sinirleri daha kuru ve 
dayanıklı yapar. Bunun sonu-
cu, sağlam bir muhakeme gücü, 
daha berrak ve açık bir zihin ve 

daha sağlam bir ruhtur.”
Son dönem tütün ve içkiy-

le bağlantılı konuşmalarda sık 
rastlanan kuru ve sulu ifade-
lerine pek girmeye gerek yok, 
ancak söyleyelim ki, bu tanım-
lamalar farklı anlamlarda 
eskiden de yapılan bazı tartış-
malarda yer alıyordu. Mesela, 
Keyif Verici Maddelerin Tarihi 
adlı kitaba göre, 17’nci yüzyılda 
tütün içmenin kuru içki içmeye 
benzetilmesi şaşırtıcı değildir. 
Tütünün “kuru” özelliğinin o 
dönem bir başka keyif verici 
madde olan kahve ile arasında 

“gizli bir bağ” kurduğundan söz 
eder kitap. “17’nci ve 18’inci 
yüzyılların tıbbına göre kahve 
kuru bir maddedir ve en büyük 
özelliği insanın beden sıvıları-
nı kurutmasıdır.” Aynı dönemin 
tıbbı tütün için de benzer yak-
laşımdadır. Onun da bir beden 
sıvısını, sümüğü kuruttuğu söy-
lenir. Tütünle ilgili bir el ilanın-
da yer alan şu ifadeler dönemin 
algısını göstermek için yeterli 
sanki. “Tütün içmek... sümü-
ğü ve uyuşukluk veren sıvıları 
da kurutur; hidropsiyi engeller, 
zira bu duman sıvıları dışarı 
atar ve bedeni zayıflatıp incel-
tir; pipoyla çekilen bu duman 
nefes darlığına, akciğer iltihabı-
na ve öksürüğe karşı çok iyi bir 
ilaçtır, ayrıca yoğun, ağır akıntı 
ve sıvılara karşı da birebirdir.”

Günümüzün tıbbının aynı 
fikirde olmadığını söylemeye 
gerek yok. Ancak eğer günü-
müzde bilime kulak verecek-
sek DSÖ’nün açıklamalarında 
sadece insan bedeniyle ilgi-
li kısmı okumamalıyız; aynı 
zamanda yayınladığı Tütün: 
Gezegenimizi Zehirliyor baş-
lıklı raporda anlatılanlara da 
dikkat kesilmek lâzım. Burada 
tütünün üretim ve tüketimi-
nin yıllık 80 milyon ton kar-
bon salımına neden olduğunu 
belirtiliyor. Rapora göre, tütün 
üretimi için yıllık 22 milyar ton 
su kullanılıyor. Dünya genelin-

de her yıl orman alanlarının 
yüzde 5'i tütün yetiştirmek 
için ormansızlaştırılıyor. Siga-
ra tüketimiyle iki milyon ton 
paket atığı oluşuyor ve her 
yıl 4,5 trilyon izmarit çevreye 
saçılarak su ve toprağı zehirli-
yor, hatta orman yangınlarına 
neden oluyor. Tütünün üreti-
minden tüketimine endüstriyel 
yaşam döngüsü yıllık toplam 
25 milyon ton atığa neden olu-
yor. Bu konuda Türkiye’ye dair 
bir veriyi de Türkiye Solunum 
Araştırmaları Derneği açıkla-
mıştı. Türkiye'de 2018 verile-
rine göre 118,5 milyona yakın 
sigara tüketildi, bunun sonu-
cunda günlük 57 ton, yıllık ise 
21 bin ton atık oluştu.

Pipo, puro, sigara
Sigara tütün içmenin günü-

müzdeki en yaygın biçimi. Ama 
biliniyor ki tütünün pipoyla içi-
len döneminden giderek basit-
leşerek bugüne gelişinde puro 
gibi aşamalar var. 

Bakmayın puronun zaman 
içinde toplumun zengin kesi-
mini simgeleyen bir imge hali-
ne gelişine; 1800’lerde devlet 
sokakta tütün içenleri tehdit-
kâr devrimciler olarak görüyor-
du. Bu durum Keyif Verici Mad-
delerin Tarihi’nde şöyle anla-
tılır. “Tütünün, daha doğrusu 
o dönemde hâkim tütün içme 
biçimi olan puronun bunca 
siyasi anlam kazanmasına kat-
kıda bulunan olgu, o dönem-
deki puro sarıcıların işçi hare-
ketinin en militan avangardı 
olmasıdır belki de. Bu kesim 
Almanya’nın ilk ve en radikal 
sendikasını kurar.”

19'uncu yüzyılın başlarında 
puronun ortaya çıkışı tütün 
içiminde bir devrimdir ade-
ta. Artık yaprakların kıyılması, 
piponun doldurulması, bittik-
ten sonra temizlenmesi gibi 
işlemler puroyla geride kal-
mıştır. Puronun ucunu kesip 
yakmak yeterlidir. 

Sigara da günü geldiğinde 
puroyla aynı mantıkla hemen 
yaygınlaşmıştır. Basitlik ve 
üretim süreçlerinin gelişimine 
paralel olarak hız faktörü onun 
yaygın kullanımında önemli bir 
unsurdur. 

“Tütünü burnunuza 
götürünüz”
Ancak tütün kullanımından 

bahsediyorsak sanırım hiçbir 
biçimi enfiye çekmek kadar 
ilginç değildir. Avrupa’daki enfi-
ye tüketimi 1700’lerde çok yay-
gındır. Hem sarayda hem bur-
juvalar arasında çok popüler-
dir, hatta kiliselerde rahiplerin, 
keşişlerin arasında da... 

Enfiyenin İspanya’dan Fran-
sa’ya geçerek yaptığı yolculuk 
kısa sürede Avrupa’da benim-
senmesiyle doruğa ulaşır. Enfi-
ye çekmek toplumsal ilişkilerin 
ayrılmaz bir parçası haline gel-
miştir. Artık herkesin bir enfiye 
kutusu vardır. Toplumsal bir 
ritüel olarak enfiyenin nasıl 
ikram edileceği, kutusunun 
hangi elle, nasıl kullanılacağına 
dair klavuzlar bile yazılır.

“Enfiye kutusunu sol elin 
parmaklarıyla tutunuz. Enfiye 
kutusunu elinizde doğru konu-
ma getiriniz. Parmağınızla enfi-
ye kutusuna vurunuz. Enfiye 
kutusunu açınız. Enfiye kutu-
sunu bulunduğunuz topluluğa 
ikram ediniz. Enfiye kutusu-
nu geri alınız. Enfiye kutusunu 
hep açık tutunuz. Parmağınız-
la kutunun kenarına vurarak 
tütünün bir yerde toplanmasını 
sağlayınız. Tütünü sağ elle dik-
katle alınız. Tütünü burnunuza 
götürmeden önce bir müddet 
parmaklarınızın arasında tutu-
nuz. Tütünü burnunuza götü-
rünüz. Yüz ifadenizin çarpılma-
masına dikkat ederek iki burun 
deliğinizle birlikte çekiniz. Hap-
şırınız, öksürünüz, tükürünüz. 
Enfiye kutusunu kapatınız.”

Enfiyenin sarayda olduğu 
gibi kentlerde de benimsenme-

si haliyle günlük hayatın top-
lumsal tarihi üzerine çalışanla-
rın ilgisini çekmiştir. Aralarında 
18’inci yüzyıldaki sakalsızlık 
modasını yaygın enfiye kulla-
nımıyla açıklayanlar olmuş-
tur. Bu yaklaşıma göre, tütünü 
buruna rahatça çekebilmek 
için burun deliklerinin önün-
deki kıllar engeldi; o dönem 
bıyıksızlığın yaygınlaşmasının 
ana unsuru buydu.

Tercih meselesi
Sigara toplumsal hayata 

girdiğinden beri kendine ait 
bir kültür yaratmakla kalma-
dı, referans noktaları da oluş-
turdu. Günümüzde “Bir sigara 
içimi mesafe” hemen herkes 
için kabul edilebilir kısa uzaklık 
anlamına gelir. Aynı şekilde “bir 
sigara molası” herkesin anla-
yış gösterebileceği bir zaman 
aralığını ifade eder. Sigara hız-
lı bir tüketim nesnesidir ama 
aynı zamanda “yavaş” bir puro 
kadar keyif verici, rahatlatıcı-
dır. Ve fakat unutulmamalıdır 
ki aşırı kullanımı öldürücü 
olabilir. Sadece kullanan için 
değil, pasif içiciler için de. DSÖ 
sigaranın yılda sekiz milyon-
dan fazla insanın ölümüyle 
ilişkili olduğunu söylerken bu 
ölümlerin 1,2 milyonunun pasif 
içicilikten kaynaklandığını da 
vurgular. 

Diyeceğim, sigara içmek göz 
ardı edilemeyecek keyifler-
den elbette, ancak bu bir ter-
cih olmalı hayatta; içeceksek 
işin sağlıkla ilgili sonuçlarının 
bilincinde olarak içmek lâzım. 
90’lı yıllarda, Fol dergisinin ilk 
sayısında, yılların tütün kulla-
nıcısı olarak Murat Belge’nin 
yazdığı Sigaraya Serenad yazı-
sındaki sözleri geliyor aklıma... 

“Sağlıkla ilgili kısmı beni ilgi-
lendirmiyor, dedim; ama ilgi-
lendiriyor. İnsanın paradoksları 
bitmez. Bir süredir çocuklarım 
fena halde sigara içiyor ve ben 
buna fena halde üzülüyorum.” 

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Yakın zamanda üst 
üste gelen zamlarla, 
yüksek vergi oranlarıy-
la, siyasette sık telaf-
fuz edilmesiyle tekrar 
gündemdeki yerini 
hatırlatmışken üzerine 
iki satır yazmamak 
olmaz. Buyrun, tütünlü 
hallerin dünyamızdaki 
yansımalarına...

'Duman' işaretleri
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Koskocaman bir Eskilerin Burma ola-
rak bildikleri Myanmar’a 2018 yılının 
Ocak ayının sonunda gittim. Yangon 
veya Rangoon ismi verilen şehre varışı-
mın ikinci günü hasta olmam nedeniyle 
Güneydoğu Asya gezimin mecburi ve 
uzun durağı oldu Yangon.

Kısa kısa Myanmar…
Myanmar renkli, halkı onlarca etnik 

gruptan oluşan bir Güneydoğu Asya 
ülkesi. Uzun sınır komşuları Hindistan, 
Çin, Tayland; kısa sınırlarla da Bangla-
deş ve Laos’la komşu. 1885’te Kraliçe 
Victoria’ya güya doğum günü hediyesi 
olarak sunulmuş ve İkinci Dünya Savaşı 
sonunda sözde bağımsızlığını kazanmış 
bir ülke.

Orwell’in Kraliyet Polisi hesabına 
çalıştığı 1920’lerden beri politik hayatı 
hep çalkantılı ve dolaylı ya da dolaysız 
müdahale edilmiş bir ülke. Karışık ve 
dalgalı yönetimler, zaman zaman da 
ordu eliyle yapılan darbelerle yabancı 
hegemonyasının hüküm sürdüğü, dâhi-
li ve harici casusların cirit attığı Myan-
mar en son 2021 yılının Şubat ayında 
son darbesini yaşadı. 

2018 itibarıyla, terlikleriyle tapınak, 
müze gezen, sokaklarda dolaşan benim 
gibi biri için bunlar hiç doğrudan temas 
konusu olmadı. Ancak Myanmar’da 
uzun süre kalanlarla konuştuğum 
kadarıyla bu casus takibi ve siyasi bas-
kıyla rahatsız edilen ve acı çeken insan-
lar var; en kötüsü de fakirliğe mahkûm 
edilmiş halkın çoğunluğu.

Zorlu Myanmar vizesi…
Myanmar’a giriş neredeyse her ülke 

için vizeye tâbi. Sanki ülke için bir gelir 
kaynağı ve de gelenleri yıldırıcı bir uygu-
lama olarak icat edilmiş. Gerçi 2018 son-
rasında e-vize daha yaygın kullanılmaya 
başlanmış ama ben gideceğim zaman 
Bangkok’ta konsolosluğa iki kez gidip 

saatlerce beklemek zorunda kalmıştım.

Myanmar’a Geliş…
Bangkok-Yangon uçuşu sırasında 

60’lı yaşların ortasındaki Fransız Şef 
Duc ve 40’lı yaşların ortasındaki partneri 
Emanuelle ile sohbet ede ede Yangon’a 
ulaşmıştık. Pasaport kontrol sırasında 
devam eden sohbetimiz kalacağımız 
yerlere birlikte taksi tutmak ve erte-
si gün şehri birlikte gezmek kararıyla 
noktalandı.

Bangkok’tan gelirken sürekli ve kesik 
öksürüğüm vardı. Uzun süreli gezinin 
verdiği yorgunluk, sıcak iklimde aşırı 
terlemem, Bangkok'taki hostel klima-
sının fazlaca soğukluğu neticesinde bir 
türlü tam sağlığıma kavuşamamıştım. 
Yeni dostlar heyecan katsa da Duc ve 
Emmanuel ile yapacağımız ilk gün-
kü Yangon gezisinde zorlanacak ve o 
gece yatağa düşecektim. Sonrası da iki 
haftaya uzayan bir hastalık, hastane, 
antibiyotik kullanma, zorunlu dinlenme 
süreci olacaktı.

Yangon’da ilk gün…
Gece hostelden arkadaşlarla hemen 

konteyner limanının önünde cadde 
boyunca kurulmuş tezgâhlarda yemek 
yerken, gerek kokusu gerek ortam tam 
bir Güneydoğu Asya klasiğini işaret edi-
yordu. Tezgâhlardan havalara yükselen 
baharat kokuları, tropik meyveler, nem 
ve sıcak…  

Sabah görüntüler daha da renklen-
mişti. Sanırsınız ki İngiliz koloni yöne-
ticileri daha iki hafta önce ülkeyi terk 
etmiş. Eskilerde olduğumu hissettiren 
görüntüler içinde yürüyordum. Sanki 
20’nci yüzyıl başlarında çekilmiş bir 
İngiliz filminin içine girmiştim. Yolda 
bisikletli taşıyıcılar, hasır şapkalı insan-
lar, erkeklerin “Longi” adını verdikleri 
uzun etek şeklinde geleneksel kıyafet-
leri, nehirde iptidai uzun kayıklar, sokak 

yanlarında tezgâhlarla Myanmar bana 
daha ilk andan itibaren masalsı bir keyif 
vermeye başlamıştı. Eski görüntüye tek 
aykırı olan modern arabalar, yeni oteller 
ve restoranlardı.

Güler yüzlü Myanmarlılar…
Bu ülke insanı bütün sorunlarına 

karşın neredeyse istisnasız güler yüzlü. 
Geleneksel kıyafetleri içinde sokaklarda 
gördüğüm gençler, yaşlılar dâhil çoğun-
luğun yüzünden tebessüm eksilmiyor-
du. Bir de sürekli çiğnedikleri bir ağacın 
yaprağı. Sürekli çiğneyip tükürdükleri 
bu yaprakların ağızlarını ve dişlerini 
boyadığı kıpkırmızı hâlleri. Bu değişik 
ülkenin sokaklarını insanlarını izleyerek 
dolaşıyorduk Yangon’da.

Bir taraftan da Myanmar’a varış 
zamanım itibarıyla 8 aydır yollardaydım.  
Bangkok’ta son kaldığım hostelin don-
durucu kliması beni bu masalsı ülke-
ye varmamın heyecanı üzerindeyken 
yatağa düşürecek ve oldukça zahmetli, 
acılı bir süreç yaşayacaktım. Şimdilerde 
tembelliğe alıştığım hayatımı düşün-
düğümde, “o nasıl bir gezi isteği, güç 
ve performansmış” demekten kendimi 
alamıyorum.

Yangon’da motorsiklet yasak…
Yangon motosikletin yasak oldu-

ğu bir kent. Güneydoğu Asya’da böyle 
başka bir kent olduğunu sanmıyorum. 
Motor görmemek Güney Asya’daki yay-
gın scooter ve motor kullanımını düşü-
nünce oldukça farklıydı.

“Circular (dairevi)” şehir turu ve 
Fransız dostlar…
İlk gün Fransız dostlar Emanuelle 

ve Duc ile güzel bir güne başladık. Yerel 
trenle “Circular Tour” adı verilen sudan 
ucuz, istediğiniz kadar inip binebilece-
ğiniz trenli şehir turu çok keyifliydi. Aynı 
günün akşam üzeri dünyanın en önem-

li Budist tapınaklarından Shewedagon 
Tapınağı’nı gezdik.

“Shwedagon” Tapınağı…
Shwedagon, Budizmin en önemli 

tapınağı. Budistlerin Vatikanı veya Kabe-
si diyorlar bu tapınak için. Bu tapınağın 
ve etrafının en keyifli gezilebildiği ve en 
güzel görselliğin yakalandığı zamanlar 
ya sabah gündoğumu öncesinden iti-
baren ya da gün batımına yarım saat 
kala orada olmakla mümkün. Fotoğraf 
çekmek için de bu zamanlar ideal.

Ortamdaki rahipler, parıl parıl göğe 
yükselen altın kaplama pagodalar, ara 
ara duyulan çan sesleri, tütsü kokuları, 
çıplak ayakla gezme aklımda kalanlar. 
Güzel ve etkileyici bir tapınak Shwedagon.

Gece de Yangon’un Chinatown böl-
gesindeki meşhur 19’uncu Cadde’deki 
sokak restoranlarının birinde yemeğimi-
zi yedik. Artık iyiden iyiye yorulup tüken-
diğimi hissediyordum. Yemekten sonra 
hostelime döndüm. Ancak pilim bitmiş 
yorgunluk ve hastalık beni yatağa doğ-
ru çekmişti. İki hafta sürecek hastalık 
macerası başlıyordu.

Hastalıkla boğuşma içinde 
geçen günler…
Uzun süredir devam eden yorgunluk 

hâli metabolizmamı iyice aşağı düşür-
müştü. Kesilmeyen öksürük ve terleme, 
ardından gelen ateş ile birleşince kâbus 
gibi bir hafta geçirdim. Önce kendi gez-
gin çantamdaki parasetamoller ile iyile-
şirim sandım ama nafile. 3 gün sonunda 
hastanelik oldum.

Üniversite hastanesi gibi çalışan 
“New Yangon General Hospital” ilk 
durağım oldu. Hastane kapısında ne 
yapacağımı sorduğumda şaşırıp beni 
ilk müracaat ve acil odasına götürdüler. 
Orada şikayetlerimi dinleyen hastaları 
karşılayan genç kadın doktor İngilizce 
olarak şikayetlerimi dinledi. Myanmar 

Zorlu bir Myanmar gezisi başlangıcı 

MYANMAR (1)

YANGON

vatandaşı gibi bir hasta defteri çıkart-
tılar bana. Bu deftere ilk gözlemlerini 
yazdı ve beni göğüs hastalıkları klini-
ğine gönderdi. Hastane, görmesem de 
filmlerde izlediğim Afrika’da bir hasta-
ne izlenimi uyandırmıştı bende. Yerli 
bakımsız insanlar, eski taş koridorlar, 
açık camlar, eski pervazlar, çok bakım-
sız olmasa da eskiliğin derinden hisse-
dildiği bir binaydı.

Klinik’te pratisyen hekimler çok 
güler yüzlüydüler ve anladığım kada-
rıyla bu hastaneye yereller haricinde 
ilk kez gelen turist tipli yabancı adam 
bendim. İlgi yoğundu ben de iyi hisset-
tim kendimi. Ancak onlar da ilaç olarak 
paracetamol ile tedavi etmeye kalkınca 
3 gün sonra daha ağır bir halde yeniden 
aynı hastanedeydim ve bu sefer antibi-
yotik almadan terk etmedim.

Hastalığım başladığında bir kapsül 
hostelde kalıyordum. Çok ucuz ama bir 
o kadar da bu tür bir hastalığın iyileşmesi 
için dinlenmemi sağlama adına yetersiz 
bir yerdi. İşleten gençlerin sevecenliğine 
karşın tek başıma kalacağım bir odanın 
olduğu bir aile otelinin en alt katındaki 
tek yataklı temiz odasını tuttuğumda 
psikolojik olarak daha iyi hissettim.

Geçmeyen hastalık için hastaneye 
gidip bu sefer daha da ısrarcı olarak 
ciğer filmi, tükürük kültürü ve kan 
testlerini yaptırdım. Her şey düzgün 
çıktı. Başka bir tip antibiyotik verildi. 
Bu antibiyotik güçsüz vücudumu ishâl 
ile birlikte darmadağın etti. Derhâl bu 
antibiyotiği kestim. Hâlsiz olsam da 
yavaş yavaş düzelmeye başlamıştım. 
Daha sonraki günler tek kişilik eski otel 
odamda kendime gelip güçlenme çaba-
sıyla geçti.

Bu hastalık esnasında beni what-
sapp ve messenger uygulamalarından 
takip eden gezgin arkadaşlarım ve dost-
larım bana büyük destek oldular. Yatak-
tan sadece yemek yemek için kalktım. 
Yaklaşık iki hafta sonunda toparlandım 
ama bu değişik şehre istediğim kadar 
keyifli zaman ayıramadım.

Gerçekten çok zor zamanlardı. Gez-
menin büyüsü değil sadece hayatta 
kalmanın derdine düştüğüm yaklaşık 
iki hafta süren bu sarmaldan ağır ağır 
kendimi toparladıktan sonra son bir 
gayretle Myanmar’daki diğer noktala-
rıma gitmek üzere plan yaparak Yan-
gon’dan Bagan’a giden otobüse bindi-
ğimde enerjim bir nebze yerine gelmişti.

Masalsı ülke bir tür kâbusla başla-
sa da ardından gezeceğim Bagan, İnle 
Lake ve Mandalay’a olan yolculuğum 
başlamış oluyordu.

Saygı ve sevgilerimle.
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Yapısal Reformlar ve Türkiye Safsatalar Ansiklopedisi Mustafa Kemal Anlatıyor
Savaş ve Barış

KİTAP KÖŞESİ
Toplumsal ve ekonomik alanda 
çözüm önerileri... 
Yapısal reformlar ülkeden ülke-
ye farklılık gösteriyor. Huku-
kun üstünlüğünü kabul etmiş 
ve uygulamasına da yansıt-
mış, demokratik düzeni işler-
lik kazanmış, eğitimini bilimsel 
temellere dayandırmış, düşün-
ce ve ifade özgürlüğünü içsel-
leştirmiş toplumlarda yapısal 
reformlar ağırlıklı olarak ekono-
mik konuları kapsar. 
Türkiye gibi bu konuları çözümleyememiş ülkelerde ise 
ekonomik alandaki reformlar yapısal reformlar için yeterli 
olmuyor. Bu ülkelerde hukukun üstünlüğü konusunun 
öncelikler arasında olması gerekiyor. 
Bu kitap detaylı tablolar ve grafiklerle, Türkiye’de sosyal, 
siyasal ve ekonomik alanda yapılması gerekenleri ve sorun-
ların kaynağını tartışıyor.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Mali-
ye Bölümü’nü bitiren yazar, Gazi Üniversitesi’nde kamu 
maliyesi alanında doktora yaptı.  Maliye müfettiş muavini 
olarak başladığı kamu kesiminden, Hazine müsteşarıyken 
istifa ederek özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı, 
üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yayımlan-
mış 23 kitabı bulunuyor.

Yazar: Dr. Mahfi Eğilmez 
Remzi Kitabevi 

Safsata biliniyor ama herkes 
için anlamı farklı. Twitter üze-
rinden yaptığım bir ankette 
insanların yarısının bu terimi 
‘‘yalan yanlış bilgi’’, bir kısmı-
nın da ‘‘demagoji’’ veya ‘‘batıl 
inanç’’ mânâsında kullandık-
larını gördüm…
Mantık, inanç, tartışma, özgür 
irade, evrimsel psikoloji, grup 
dinamikleri, retorik, öykücülük, 
aşk, şehvet, intikam… Reyting-
ler için gereken ne varsa hepsini içeren bu geniş coğ-
rafyaya safsata kapısından girmeyi deneyen ilk kişi ben 
değilim elbette. Aristo denen bir genç hepimizden evvel 
davranmış. Lâkin bizim içeri girince yapacaklarımız 
biraz farklı…
Kendimizi akıllı sanıyoruz ama bizi sürekli bâtıla, ezbe-
re, sloganlara, kutuplaşmaya, kalabalığın aptallaştırıcı 
huzuruna çeken bir yanımız var. Amacım "memleketi 
kurtarmak" veya içinizdeki o maymundan bir über-
mensch yaratmak değil. Bu kitabın asıl amacı, Delfi’deki 
Apollon Tapınağı’na 2 bin 500 sene önce kazınmış o 
meşhur öğüdü yerine getirmek.
‘‘Taşa oturma!
P.S.: Kendini de tanı biraz.’’

Yazar: Immanuel Tolstoyevski
Epsilon Yayınevi

İlker Başbuğ, Mustafa 
Kemal Anlatıyor: Savaş 
ve Barış kitabıyla, doğru-
dan Atatürk’ün gözünden 
Birinci Dünya Savaşı ile 
Kurtuluş Savaşı sürecini 
inceliyor.
Başbuğ, uzun bir film izle-
me duygusu uyandıran bu 
çalışmasında okuru, şu üç 
nedenle Mustafa Kemal’in 
düşünce dünyasına girebil-
meye yöneltiyor:
Birincisi, Mustafa Kemal’in kabul ettiği, hiç 
vazgeçmediği ve asla taviz vermediği hayati 
nitelikteki prensipleri ortaya koymak için.
İkincisi, Mustafa Kemal’in, o günlerin koşulla-
rında karşılaştığı sorunların çözümünde uygu-
ladığı modelleri anlayabilmek için.
Üçüncüsü ise Mustafa Kemal’i kişi olarak güçlü 
kılan temel nitelikleri ortaya çıkarmak için.
Çünkü…
Başbuğ’a göre Mustafa Kemal’i daha iyi anla-
mak, prensiplerini, düşünce sistemini ve sahip 
olduğu kişisel nitelikleri benimsemek duru-
munda çözülemeyecek sorun yok.

Yazar: İlker Başbuğ
Kırmızı Kedi

Sektör hakkındaki tecrübesini 
paylaştığı ve çok yönlü kişili-
ğinden dolayı sosyal konular 
üzerine yorumlarda bulunduğu 
köşesi ile okuyucularımız tara-
fından yıllardır beğeniyle takip 
edilen MarineDeal News’ün 
değerli yazarlarından Sayın 
Emin Yaşacan’ın Kurucusu ve 

Yönetim Kurulu Başkanı oldu-
ğu Kuzey Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği, 15’inci yılını düzen-
lediği partiyle kutladı.

DoubleTree by Hilton 
Moda'da düzenlenen parti, 
Covid-19 kısıtlamaları nede-
niyle uzun süredir birbirin-
den uzak kalan denizcilik 

sektörünün temsilcilerini bir 
araya getirdi. 

Davetlilere müzik dinle-
tisinin de sunulduğu gecede 
bir konuşma yapan Yaşacan, 
Kuzey Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği’nin 15’inci yılının 
kutlandığı davette herkesi bir 
arada görmekten mutluluk 

duyduğunu kaydetti. 
Pandemi kısıtlamaları son-

rası düzenledikleri ilk etkinlikte 
şirketlerinin 15’inci yılını ve 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’nı bir arada 
kutladıklarını belirten Yaşa-
can, “Sektörün ortak paydaşla-
rından herkesi buluşturmaya 

gayret ettik. Ukrayna-Rusya 
savaşı hepimizi üzdü. Ancak 
biz denizciler olarak sektöre 
her şekilde desteğimizi sun-
maya devam ediyoruz. Yurtta 
barış, dünyada barış diyoruz 
ve yolumuza devam ediyoruz” 
diye konuştu.

Kuzey Sigorta 15'inci yaşını kutladı




