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'İstanbul’da bir
filo birliği sağlamak
istiyoruz'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel
Müdürü Sinem Dedetaş ile
MarineDeal News okuyucularına özel bir sohbet
08
gerçekleştirdik.
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'Japonya ve Türkiye
arasındaki ticari ilişkilerin
geliştirilmesini istiyoruz'
Mitsui O.S.K. Lines (MOL)’ın üst
düzey yöneticileri, Türkiye ziyaretlerinde, ülkemizdeki denizcilik
sektörünü, deniz ticaretini, enerji
yatırımlarını ve buradaki projeleri hakkında özel açıklamaları
MarineDeal News’e yaptı. 20

Resesyon riski masada
‘Küresel yüksek enflasyon
yakından izleniyor’
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada ayrıca jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi
faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin
artarak sürdüğüne değinildi ve önümüzdeki günlerde küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam
etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk
faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır, dedi. TCMB, dünyada ve Türkiye’de giderek artan yüksek enflasyonun
da yakından izlendiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Ocak 2022’de
yüzde 14’te tuttuğu faiz oranını,
yıl içerisinde ağustos ve eylül
ayında aldığı kararlarla iki ay
üst üste toplam iki puanlık faiz
indirimiyle yüzde 12’ye indirdi.
Merkez Bankası ise yaptığı açıklama ile mevcut görünüm altında
güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu mesajını verdi

için faizi artırmak gerekir. Türkiye ekoFaiz düşerse enflasyon düşer mi?
nomisinde uygulanan politika ile yüzde
Talep enflasyonu söz konusu olduğun- 80’in üzerinde olan enflasyon değil düşda faiz ile enflasyon arasında ters yönlü mek giderek yükselmeye devam ediyor.
bir ilişki vardır. Faiz düşerse enflasyon Yani faiz indirimleri, enflasyon rakamlarıartar yani enflasyon artarsa düşürmek nı olumlu yönde etkilemiyor.

Büyüme pahasına enflasyonla
mücadele edilir mi?
Global enflasyona karşı şahin duruş
sergileyen birçok merkez bankası, 2022
yılının başından bu yana faiz artırımına
gitti ve büyümeden feragat ederek enflasyonla mücadeleyi birinci sıraya aldı.
TCMB ise faiz indirimleriyle dünyada en
negatif faiz veren banka olarak anılıyor.
Merkez Bankası tarafından yapılan her
indirim, ayrıca döviz kurlarına da olumsuz yansıyor. Banka rezervleri kullanarak
piyasaya müdahale ediyor ve kuru belli
bir seviyede tutmaya çalışıyor. Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de
açıkladığı gibi Türkiye, enflasyonu değil;
üretim, istihdam, ihracat ve büyüme
odaklı bir ekonomik programla yoluna
devam ederek dünya ülkelerinden ayrışmayı tercih ediyor.
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'Fed uzun süre yüksek
faizlerle devam edecek'
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar
Direktörü Şant Manukyan, Fed’in
para politikasını, önümüzdeki
dönemlerde bankanın atacağı
olası faiz adımlarını ve enflasyonla mücadelede merkez
bankalarının rolünü MarineDeal
News için değerlendirdi. 22
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Enerji jeopolitiği
ve Rusya'nın
'Yeni Deniz Doktrini'
Garip zamanlardan geçiyoruz.
Konjonktürel olarak kriz
bölgeleri devinim sergiliyor.
Dünyanın gözü aylardır devam
eden Rusya-Ukrayna hadisesinde. Hâl böyle olunca biz de
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01 Her ne kadar ekonomi yönetimi,
enflasyonun 2023 yılında düşeceğine inansa da şu an yüzde 80’in üzerindeki enflasyon değeri piyasayı
olumsuz etkiliyor. Türk Lirası değer
kaybederken döviz cinsinden borçlanma yapıldığı için dış borç açığını kapatmak da giderek zorlaşıyor.
Yüksek enflasyon nedeniyle yatırım
azalırken piyasada belirsizlik artıyor
ve enflasyon beklentisi oluşuyor.
Bu durumda ülkeye yeniden girmesi beklenen ve istenen yabancı
yatırımcının, yatırım yapma isteğinde ise bir azalma gözlemleniyor.
Tüm bunlardan korunmak isteyen
vatandaş da elindeki parayı bir nebze de olsa korumak için çeşitli araçlara sığınmayı tercih ediyor. Önüne geçilemeyen enflasyon, ülkede
büyüme rakamları yükselse de
ekonomiye zarar vermeye devam
ediyor.
Peki dünya ne yapıyor?
Fed, eylül ayında yaptığı toplantıda politika faizini üçüncü kez 75 baz
puan artırırken enflasyonla mücadeleden vazgeçmediğini, büyüme
ve işsizliği enflasyona feda ettiğini
bir kez daha yinelemiş oldu. Ayrıca
2023’te de faiz indirimlerinin başlayacağını öngörenler, Merkez Bankası
üyelerinin bu noktada olmadığı ile
de yüzleşmiş oldu. Eylül ayı toplantısından çıkan en önemli mesaj,
Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği yönünde. Diğer gelişen ülkelerin merkez bankaları da Amerika ile
aralarında oluşan faiz farkını kapatmak için çalışmalarına devam ediyor.
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Resesyon riski Fed’in
masasında!
Fed yetkilileri büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022
yılı gayri safi yurt içi hasıla
(GSYH) beklentisi, yüzde 1,7'den
yüzde 0,2'ye çekildi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, yumuşak inişin zorlu
olacağını söyledi. Görünen o ki
Amerikan Merkez Bankası, hızlı
bir şekilde faizleri yükseltmeye
devam edecek. Avrupa Merkez
Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük
merkez bankaları da Fed’i takip
ederek faiz artırım yolunda ilerliyor. Bu da resesyon ortamının
küresel piyasalarda oluşmasına
zemin hazırlıyor.
ECB’den agresif
faiz artışı kararı geldi
Avrupa Merkez Bankası
(ECB) da yükselen enflasyonla mücadele etmek için eylül
ayında faizlerde agresif bir artışa imza attı. ECB, karar metninde faizlerin daha da yükselmesinin beklendiğini de ifade etti
ve “Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir
dönem için hedefin üzerinde
kalmaya devam etmesi büyük
olasılık." değerlendirmelerine
yer verdi. Büyümeye yönelik risklerin aşağı, enflasyona
yönelik risklerin yukarı yönlü
olduğu ortamda Merkez Bankası’nın hedefi, tıpkı Fed gibi enflasyonu yüzde 2’ye döndürmek.

2023’te küresel resesyon
riski artıyor
Yüksek ve kalıcı olma
yolunda ilerleyen enflasyon
riskine karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz
oranlarını artırdıkça önümüzdeki yıl küresel resesyon riski de artıyor. Dünya
Bankası, "Küresel Durgunluk
Yakın mı?" başlıklı raporunda,
dünyanın dört bir yanındaki
merkez bankalarının, bu yıl
faiz oranlarını son 50 yılda
görülmeyen bir eş zamanlılıkta yükselttiğini belirtti. Merkez bankalarının faiz
kararı sonrası yaptığı açıklamalara bakıldığında, bu trendin gelecek yıl da aynı hızla
devam edeceği öne çıkıyor.
Banka’nın raporunda ayrıca
şu anda beklenen faiz oranı
artışlarının ve diğer politika
eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli
olmayabileceği de ifade ediliyor. Piyasalarda ise para ve
maliye politikalarının sıkılaştırılmasının enflasyonu
düşürmede muhtemelen yardımcı olacağı fikri de hâkim.
Görünen o ki önümüzdeki
birkaç yıl daha enflasyonla
mücadelede atılan adımlar,
verilen mesajlar ekonomi
yönetimlerinin masasında
olmaya devam edecek. Bu
süreçte uygulanan politikalardan hangi ülkelerin kârlı,
hangi ülkelerin zararlı çıkacağını ise zaman gösterecek.

Türkiye'nin ilk kadın deniz
koruyucuları göreve başladı
Türkiye’de ilk kez 2013 yılında Akdeniz Koruma Derneği (AKD) tarafından
deniz koruma alanlarında geliştirilen
Deniz Koruyuculuğu Sistemi bünyesindeki ilk kadın deniz koruyucuları,
Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek’te
göreve başladı. Deniz koruyucuları, balıkçılığa kapalı alanlarda karşılaştıkları yasa dışı faaliyetleri (avcılık,
uygunsuz tekne bağlama, denize atık
boşaltma, vb.) tutanaklarıyla birlikte
oluşturulan iletişim ağı üzerinden başta Sahil Güvenlik Birimleri olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’nın yerel birimlerine rapor ediyor.
Akdeniz Koruma Derneği tarafından ilk olarak 2013 yılında Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanların
(BKA) koruma etkinliğinin artırılması
için Deniz Koruyuculuğu Sistemi'ni
uygulamaya başladı. Gökova Körfezi’nde gerçekleşen başarılı çalışmalar
sonrasında Fethiye-Göcek’te yer alan
balıkçılığa kapalı alanlarda da Deniz
Koruyuculuğu Sistemi uygulanmaya alındı. Gökova Körfezi ve FethiyeGöcek’te Akdeniz Koruma Derneği 4
istasyon, 7 bot ve ikisi kadın 6 deniz
koruyucusu ile devriye çalışmalarını
devam ettiriyor. Gökova Körfezi’nde
Ayşenur Ölmez, Fethiye-Göcek’te Melisa Nur Çolak, Türkiye’nin ilk kadın
deniz koruyucuları olarak görevlerini
gece gündüz demeden sürdürüyor.
AKD Deniz Koruyuculuğu Sistemi’nin etkinliğini ölçmek için balıkçılığa kapalı alanların içinde ve dışında eş
zamanlı izleme çalışmaları yürütüyor.
Akdeniz foku, kum köpekbalığı, deniz

çayırları, makroalg ve mercan türleri,
balık biyokütlesi ve günlük balıkçılık
verileri konularındaki izleme çalışmaları, gelecek koruma çalışmalarının
planlanmasına katkı sağlarken bir
yandan da Deniz Koruyuculuğu Sistemi’nin denizel biyoçeşitlilik ve sosyoekonomik yapı üzerindeki etkilerinin
ölçülmesine katkı sağlıyor.
Deniz koruyucuları yasa dışı avcılığın daha çok yaşandığı saatler olan
sabahın erken ve gecenin geç saatlerinde balıkçılığa kapalı alanlarda
devriye çalışmaları gerçekleştiriyor.
Ceza kesme yetkisi bulunmayan deniz
koruyucuları, Anayasa’nın 56'ıncı
maddesi kapsamında yasadışı eylemlerin önlenmesi konusunda kamu
kurumlarına bilgi ve gerektiğinde destek veriyor. Kadın deniz koruyucuları
Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek bölgesinde gerçekleştirilen deniz koruyuculuğu sisteminin önemli bir parçası
Akdeniz Koruma Derneği 20202021 yılında deniz koruyuculuğu sistemi ile Gökova Körfezi ve FethiyeGöcek’te bulunan balıkçılığa kapalı
alanlarda toplam 1933 devriyede
27,885 kilometre kat ederek kontrol
gerçekleştirdi. Bu devriyelerde 338
yasa dışı avcılık faaliyetini kamu
kurumlarına raporladı.
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Dünyanın ilk tamamen elektrik feribotu Norveç'te
Dünyanın ilk tamamen elektrikli ve sıfır emisyonlu hızlı feribotu olan MS Medstraum, 22 Eylül
2022'de Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen bir törenle isimlendirildi.
Gemi, Avrupa Birliği'nden fon
alan ve Kolumbus liderliğindeki
Maritime CleanTech tarafından

yürütülen Tram projesi kapsaGeminin inşaasına geçen
mında inşa edildi.
yıl Hardanger'daki Fjellstrand
Hızlı feribot, Kolumbus rotasına Yard'da başladı. 31 metre uzunbaşlayacak ve yolcuları Stavanger luğunda ve dokuz metre genişlive şehir adaları arasında taşıyacak. ğinde olan Medstraum, yaklaşık
Bu rotadaki geleneksel fosil yakıtlı 150 yolcu taşıyabiliyor. İki elekhızlı feribotun yerini alan Medstra- trikli motor ve 1,5 MWh kapasiteli
um, karbon salınımlarını her yıl 30 batarya ile donatılan vapur, 23
knot servis hızı için tasarlandı.
otobüse eşdeğer azaltacak.

CMA CGM'den
biyogaz
yatırımı
Fransız konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketi
CMA CGM, Fransız Batı
Hint Adaları'nda hizmet
etmesi için biyogazla
çalışan yedi konteyner
gemisi sipariş etti.
Siparişi CMA CGM
Group Yönetim Kurulu
Başkanı ve İcra Kurulu
Başkanı Rodolphe Saadé tarafından açıklanan
gemilerin, 2024 itibarıyla kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.
Toplamda 7 konteyner
gemisinden oluşacak filo,
dört adet 7,300 TEU ve
her biri 1,385 reefer tapalı üç 7,900 TEU gemiden
oluşacak ve Guadeloupe
ve Martinique arasında
hizmet edecek.
İki adaya verilen hizmetleri önemli ölçüde
artıracak olan gemiler,
Fransız Batı Hint Adaları,
Fransa ve Avrupa arasındaki rotalarda seyir eden
daha küçük gemilerin
yerini alacaklar.
Grup, bu daha büyük
kapasiteli
gemilerin
sorunsuz işletilmesini
sağlamak adına, Guadeloupe ve Martinique'deki en büyük nakliye
limanlarının modernize
edilmesine,
kapasitelerinin artırılmasına ve
rıhtımların büyütülmesine yardımcı olacağını
açıkladı.
Karayipler ve Güney
Amerika'nın merkezleri olan Fort de France
ve Pointe à Pitre, Guyana, Saint Martin, Saint
Barthélemy ve kuzeydoğu Brezilya'ya yapılacak
aktarmaların, başlangıç
noktası olacak.
Ekim 2022
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Ordu sevgisi ve
millî ruh…
Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Aya¤ına tafl de¤se akan sular
durur…
Ekmek gibi, bayrak gibi, vatan
gibi… Evlat gibi… Ana, baba, kardefl, efl gibi… Hava, su, toprak,
atefl gibi… Vazgeçilmez olmazsa olmaz de¤erlerimiz vardır.
Erdemli bir insan bu de¤erlerinin gücüne güç katan, (onun)
gücünün üzülmesini istemeyen,
varlı¤ı için varlı¤ını çekinmeden
ortaya koyandır. Türk askeri
gibi…
Nereden nereye…
Bir parantez açıp hatırlayalım. Ne yazmıfltı görevi kamuyu
do¤ru ve tarafsız bilgilendirmek
olması gereken bir gazeteci(!)
sosyal medya hesabından;
“Bizim askerlerin eflleri ve
sevgilileri de güneydo¤u’daki gaziler için marif takvimine
soyunsun!”
Beflerî alanda geliflen kamusal ve kurumsal alanda düzenlenen; gelenek, görenek, görgü ve
nezaket kurallarından yoksul bu
cümle binlerce yıllık kadim kültürümüze meydan okuma mıdır?
Bakınız bu söz ne sebeple
söylenirse söylensin, söyleyeni
de toplumu da ba¤lar ve kültürel
ayrıflma veya kültürel bir savrulmaya sebep olur. Görülmüfl
bir durum da de¤ildir, zira “At,
avrat, silahtan” bu duruma
gelinmez ve kabul de edilemez.
Anadolu’da (saatli) maarif takvimi de içindeki çeflitli bilgilerle
halk için kıymetlidir.
Nereye koyaca¤ımı biledi¤im, toplumun de¤erlerinden
kopuk bu görüfle Postmodernite
denilebilir mi? Bırakın yazmayı
tahayyül dahi edilemez bir hâl
ve tarz. Neyse sosyologlar veya
psikologlar tahlil ede dursun biz
parantezi kapatıp yazımıza geri
dönelim.
HHH
Emperyal güçler yüzyıllardır
bu co¤rafyada olmak istiyorlar
ve bu nedenle güçlü ordulara
sahip olmamızı istemiyorlar. Bu
isteklerinde salt askeri gücümüz
de¤il, kimi zaman sa¤lık ordumuz hedefte oluyor kimi zamansa tarım, e¤itim, bilim, sanat
ya da en önemlisi hukuk. Hepsi
bir çınarın dalları gibi bir ulus
devletin ögeleri olarak bütüncül
önemi haiz. Hukuk demiflken…
Kimse yazmamıfl taradım.
Milletlerarası hukuk uzmanlarıEkim 2022

mızla konunun ilgili taraflarına
buradan ilk biz soralım ki konu
tartıflılsın: Türkiye’nin neden bir
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)
kanunu yok? Bence olmalı.
HHH
Ordu sevgisi ba¤lamında
afla¤ıda belirtece¤im üç hassas
konu üzerine özellikle konuya
vâkıf ve döneme flahit kiflileri
düflünmeye davet ediyorum.
“Bir subay, e¤itmesi için emrine verilen askerleri talimnamenin teoriye ve prati¤e ba¤lı olan
talimlerinde istenilen dereceye
çıkarsa ve hatta esaslı bir flekilde beden terbiyesini uygulaması
sayesinde fennî, teorik ve pratik
e¤itim ö¤retime dahi geçerek
askere sanatını ö¤retmifl olsa
acaba hızlı bir flekilde ö¤retilebilecek olan bu görevler, harpte uygulanabilir olacak mıdır?
Acaba gerçekten asker, asker
oldu mu? fiüphesiz ki hayır! (…)
Fakat muharebede büsbütün
baflkadır. Orada hiç durmadan ve
gittikçe daha çok zorluklar içinde
güç harcanır. Günefl ne kadar
yakıcı olursa olsun ya¤mur yahut
kar ya¤sın, fliddetli fırtınalar
kopsun, ne olursa olsun, asker
yürümeye mecburdur. Böyle
zahmetli bir yürüyüflten sonra
da pek kötü bir flekilde konaklanabilir ve açıkta bırakılabilir.
Erzak ya gelir ya gelmez.
Hâlbuki ertesi gün tekrar
yürünür. Çanta ezer, tüfek a¤ır
gelir, ayaklar flifler, bütün vücut
ıstırap çeker. Böyle oldu¤u hâlde
yürümek, muharebe etmek için
aradı¤ı düflmanla karflılaflmak
üzere sürekli mesafe almak
gerekir. Askerin canlı bir makine
gibi düflünmeden yürümesi de
yetmez. Çünkü yürüyüfl kolundan küçük büyük birtakım birlikler, zikredilen kolun emniyetini sa¤lamakla görevlendirilir.
Mesela: Keflif kolları, öncüler,
yancılar... Bunlar daima dikkatli olmaya, köyleri, ormanları,
arazi engebelerini arafltırmaya
mecburdurlar. Bu yüzden bunların gözlerinin açık, kulaklarının
kabarık ve fikren uyanık olmaları gerekir. Bir de bunlar için
tehlike do¤al olarak asıl koldan
daha yakındır. Bu tehlikelerin
bilinmesinin yarattı¤ı heyecana
bir de sorumluluk duygusu eklenir. Bu yüzden bütün teyakkuz
kabiliyetini kullanırlar, bedensel
ve ruhsal güç sarf ederler ki

yürüyüfl yorgunlu¤u onlar için
iki misli olur. Yorulan bir yolcu,
yolun kenarına oturabilir yahut
gidece¤i yerde mükemmel bir
flekilde istirahat edece¤ini düflünerek gayretlenir. Gerçekten
böyle bir istirahat ümidi her
tür yorgunluk için bir kuvvettir.
Lakin asker için istirahat sınırsız
de¤ildir. Bilakis düflmana yaklafltıkça istirahat kalkar, iafle o
kadar temin edilemez, sıhhate o
kadar bakılamaz, maddi tesirler
göz önüne alınamaz. Bu sebeple sinirler zayıflar, sinir sistemi, beyin zindelikten mahrum
kalır. ‹flte maddi güç yok olunca
manevi gücün bunun yerini tutacak derecede olması gerekir.
Uyuflukluk yayılınca zihni açık
tutacak ancak o kuvvettir. Yine
o kuvvettir ki ertesi günkü yürüyüflte veya muharebede sinirleri
uyarır. Maddi flartlar bozuldu¤u anda, asker maddi gücünü
ve bilhassa manevi gücünü son
noktasına kadar kullanmak
19
zorundadır. ” *
Baflkomutan ve ebedi liderimiz Atatürk’ün kaleminden
askerlik mesle¤i üzerine bazı
düflüncelerini okudunuz.
Bazı evlatlarımız vatanî görevlerini ifa ederken ruh ve bedenleri, iç organları zarar görse
de o flerefli “gazilik unvanı”na
sahip olamıyormufl. Ö¤rendi¤im
kadarıyla bu durumun çoklu
sebebi var. Seslerini duyurmak
için iki ayrı dernek oluflturmufllar. Malul Sayılmayan Gaziler
Derne¤i (MSGDER) ve Terörle
Mücadele Sırasında Yaralanıp
Gazi Sayılmayanlar Derne¤i
(TMSY). Bu iki Dernek üyeleri
hukuk mücadelelerini ayrı ayrı
sürdürüyor ancak sesleri duyulmuyor. TBMM’de de dile getirmifller. Sözler verilmifl ancak
çözüm üretilmemifl. Bu konunun ‹dare’ce ivedilikle kurumsal
ve hukuksal eksiklikleri varsa
incelenip gözden geçirilmesini
talep ediyorlar. Ö¤rendi¤imiz
üzere 20 bine yakın “gazimiz”
bu ma¤duriyeti yaflıyor. Dilinden
“Vatan sa¤olsun!” sözünü eksik
etmeden, maddi bir beklenti
olmaksızın o flerefe nail olmak
için hukuksal mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu sorunlar
bütününe sebep olarak da askerî
hastanelerimizin olmayıflı gösteriliyor. Zira sivil hekimler askerî
flartları bilemedi¤inden yüksek

ve kati muhakeme yapamıyor
ya da kesin irade gösteremiyor
deniyor, çünkü askerlik do¤asını bilmedikleri belirtiliyor.
Bu nedenle zamanında yapılamayan do¤ru tıbbi muhakeme,
teflhis veya zaman içinde o kök
sorundan kaynaklı bedende veya
ruhta geliflen bir sa¤lık sorunu o evladımızın hayatının geri
kalanında de¤ifltiremeyece¤i bir
gerçe¤i olabiliyor. Kimisi bedeninde 500 flarapnel ile yaflıyor
kimisi kalbinde mermiyle ancak
bu flartlarda ifl de bulamadıklarından bazıları Millî E¤itim
Bakanlı¤ı’nca gösterilen çeflitli
okullarda “temizlik” ifllerinde
görev alıyorlar. Evet bir gazimizden dinledim, “tuvalet temizliyor” ve “gocunmuyor”. Ben bu
gerçe¤i duydu¤umda bo¤azıma
bir yumru oturdu ve “iflleri bu
olmamalı” dedim.
Devletimiz adildir ve eskiden oldu¤u gibi gerekli hukuki
düzenlemeleri de günün flartlarına göre düzenleyerek bu hususu askerî uzmanların de¤erlendirebilece¤i zeminde organize
eder. Vatanî görevini yaparken
ruh ve beden sa¤lı¤ı zarar gören
yaklaflık 20 bin yurttaflımızın
sa¤lıklı bir yaflam sürmesini
istemek ulus bilincindeki bizlerin görevi ve sorumlulu¤udur.
Vatan sevgisinin
ideolojisi olmaz
“103 Amiral Davası” ile
Amirallerimizin yargılama süreci
devam etmektedir. Hatırlayalım.
Amiraller kamuoyu duyurusunda, “Montrö tartıflmaya açılmamalı” demifllerdi. Rusya Ukrayna
krizi ile ne kadar haklı oldukları
görüldü. Duruflma, savcı hastalandı¤ından 7 Ekim’e ertelendi.
Öte yandan 28 fiubat 1997
MGK Kararları nedeniyle yıllar
sonra Eylül 2013 yılında bafllatılan ve o dönem 103 sanı¤ı olan
“28 fiubat davası” kapsamında 1
Amiral ve 12 General 400 günden fazla süredir flu an cezaevinde. Komutanların en büyü¤ü
90 yaflında, en genci 74. ‹çlerinde
kanser tedavisi gören bir
Amiralimiz var. Her gün kemoterapiye gitmek zorunda. En steril koflullarda olmak ve sa¤lık
imkânlarından eksiksiz ve tam
faydalanmak hakkı. Kendinizi 5
dakika yerlerine koyup lütfen bir
düflünün.

Ne kararlar almıfllar o dönem
diye bakıyorum: Laiklik, tarikatlar, okulları ve irticai faaliyetler... Üstelik 1997 yılının aktif
siyasileri, aydınları “darbe de¤ildir” diyerek beyanatlar vermifller. Her ne hikmetse dava 2013
yılında “fetö terör örgütüyle
iltisaklı olan kiflilerce” yeniden
açılıyor. A¤ustos 2021 tarihinde dava kesinlefliyor. Baflta 14
Komutan “Fetöcü bir savcının”
iddianamesiyle tutuklanıyor. O
davayı açan savcı ve adli müflavir, duruflma savcısı, soruflturma hâkimi hepsi terör örgütüyle
(FETÖ) iltisaklı olduklarından flu
an tutuklular.
Ordu milletiz biz
Kayıtsız kalınamaz.
Yurttafllık bilincine haiz
yurtsever birey, özellikle Türk
subayı ise bütünün iyili¤i için
do¤ru olanın izinden ayrılmaz,
oldubittilere, dayatmalara geçit
vermez. Liyakâtlidir. Dürüsttür.
Yılmazdır. Cesurdur. Dik durur.
Savrulmaz.
Bugünlerde
komflumuz
‹ran’da halk neye karflı tepki
veriyor? Mollalar rejiminin ça¤dıflı ve insanlıktan yoksun tutumlarına. ‹ç meseleleridir ancak
ba¤lam kurmadan edemiyorum,
28 fiubat 1997 MGK Kararları
“Türkiye bir ‹ran olmasın” diye
okunamaz mı, bugün? Ülkesine
yıllarca hizmet etmifl emekli
ordu mensupları, sahi yıllar yıllar sonra niye cezaevindeler?
Fetö denince akla ilk “sahte
belge tertiplemeleri” geliyor.
Neden AYM Komutanların “adil
yargılanma talepleri”ni duymuyor? Döneme flahit siyasiler niye
konuflmuyor?
Komutanların yaflları ileri
olsa da Türk subayının onuru
her daim dik durur, direnci kırılmaz, bunda flüphe yok, ancak
halk da bunu unutmaz zira insan
tarihiyle birdir.
Deniz ona ait olmayanı er ya
da geç kıyıya vurur. Ve gerçek er
ya da geç do¤rulanır. Bu de¤iflmeyen kuraldır.
Peki geç gelen adalet, adalet
midir?
19: age.;s.10-11-12-13.
*Kaynak: ATATÜRK’ÜN SÖZLER‹NDE
ASKER VE ASKERL‹K MESLE⁄‹, ANKARA
GENELKURMAY BASIMEV‹ 2013,
https://www.msb.gov.tr/Content/
Upload/Docs/askeritariharsiv/ataturksozlerindeasker.pdf
www.marinedealnews.com
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Ukrayna’da sona yaklaşılırken...

Enerji jeopolitiği ve Rusya'nın
'YENİ DENİZ DOKTRİNİ'
Garip zamanlardan
geçiyoruz. KonjonktüİSTANBUL
rel olarak kriz bölgeleri
devinim sergiliyor. Dünyanın gözü
aylardır devam eden Rusya-Ukrayna hadisesinde. Hâl böyle olunca biz
de optiğimizi kuzey komşularımızdan ayıramıyoruz.
24 Şubat sabahı saat 06.00'da
Rusya’nın başlattığı askerî harekâtın üzerinden neredeyse 215 gün
geçti. Taarruzi harekât prensibini benimseyen Rusya, kısa sürede
farklı cephelerden Ukrayna’yı işgale
koyuldu. Ancak ilerleyen dönemde
Rusya, harekât temposunu ve taarruzi harekâtını sürdürmekte zorlanmaya başladı.
İlk aşamada önemli kazanımlar
elde eden ve belirlediği siyasi hedeflerine ulaşmak için sistematik ve
hızlı hareket eden Rusya’nın savaş
temposu ilerleyen günlerde düşmeye başladı. Bunun en somut örneğini
ilk olarak Başkent Kiev’in işgalinden
vazgeçilmesi kararında gördük.
Harekâtın süresi uzadıkça Rusya’nın defoları da ortaya çıkmaya
başladı. Harp silah araç ve gereçlerinin yetersizliği, harekâtın sevk
ve idaresindeki aksaklıklar, lojistik
sorunlar ve emir-komuta zafiyetleri,
Rusya’yı zor durumda bırakmaya
başladı. Bu olumsuzluklar Rus ordusunun her geçen gün yıpranmasına neden oldu. Son kertede iş öyle
bir noktaya geldi ki Rusya, İran ve
Kuzey Kore’den mühimmat temin
etmek durumunda kaldı.

tırılması, Ukrayna millî gururunu
kabartacaktır. Karşı saldırıya geçen
Ukrayna’nın hedefi, ilk aşamada
Herson'un geri alınmasıdır. Herson aynı zamanda Zelenski'nin de
ısrarla belirttiği üzere Kırım yolunun
açılmasını sağlayacaktır. Herson’un
geri alınması Ukrayna meselesinde kartların yeniden karılmasına
neden olabilir. Bu nedenle Herson’u
“Kırım'a açılan kapı” olarak tanımlamak uygun olacaktır.
Ukrayna’nın başlattığı saldırıyı
sürdürebilmesi, harekât temposunu idame edebilmesi hiç şüphe yok
ki Ukrayna hadisesinin akıbetinin
belirlenmesinde etken rol oynayacaktır. Öte yandan Ukrayna’nın bu
beklenmedik başarısı ABD başta
olmak üzere Batılı ülkelerin desteklerini artırmasına neden olacaktır.

MDN

Rusya inisiyatifi
yitiriyor mu?
Ağustos ayının sonlarına gelindiğinde Rus harekâtının taarruzi karakteri kaybolmaya başladı.
Dahası, eylül ayında ansızın karşı
saldırıya geçen Ukrayna, kısa sürede elde ettiği başarılarla tüm dünyayı şaşırttı. Bu durum Rusya’nın
harekât sahasında tesis ettiği inisiyatifin sorgulanmasına neden oldu.
Bilhassa Ukrayna bakımından
kilit öneme sahip İzyum'un geri
alınması, Batı medyasında “Rus
kuvvetlerinin mart ayında başkent
Kiev'den geri çekilmesinden bu

yana yaşanan en büyük yenilgi” olarak yorumlandı. Gelinen aşamada
Rus kuvvetleri, taarruzi harekâttan savunma harekâtına evrilmek
durumunda kaldı. Kuşkusuz bu
durum Rus ordusuna yönelik illüzyonu da bertaraf etti. Buz dağının
görünmeyen kısmı berraklaşmaya
başladı. Rusya’nın defoları Ukrayna
ve destekçilerinde doping etkisi yaptı.
Nitekim Zelenski, 14 Eylül’de
yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin doğuda ve güneyde Rusya
kontrolünde bulunan 4 bin kilometrekareden fazla alanın kısa sürede
geri aldığını açıkladı. Bu satırların
yazıldığı günlerde, Ukrayna’nın sal-

dırıları devam ediyordu. Unsurlarını
yeniden tertiplemek için geri çeken
(ki bu durum ilk defa meydana geliyor) Rusya ise bu saldırılara, Harkov,
Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk
ve Sumi bölgelerine füze saldırıları
düzenleyerek karşılık veriyordu. Saldırılar nedeniyle bölgedeki elektrik
şebekelerinin çöktüğünü hatırlatalım.
Kilit şehir: Herson
Ukrayna ordusunun sahada elde
ettiği askerî başarılar hiç şüphesiz
ülke genelinde moral/motivasyonu ve direnme gücünü artıracaktır. Dahası Rusya’ya yenilginin tat-

Ukrayna denklemi
altüst olur mu?
Ukrayna’nın sürpriz başarısına
Rusya’nın vereceği tepkiyi ve göstereceği karşı reaksiyonu şu aşamada
kestirmek oldukça güç. Rusya’nın
reaksiyonunu ve izleyeceği stratejiyi
yaşayarak göreceğiz. Moral bakımından gerileyen, sahaya ilave asker
sevk edemeyen, harekâtın lojistik
ağını yönetmekte zorlanan Rus
ordusunun olası başarısızlığı, dahası
toparlanamaması, Ukrayna denklemini altüst edebilir.
İlerleyen günlerde Rusya, bu
beklenmedik başarısızlığı telafi
edememesi ve krizi yönetememe-

“On Everything
That’s On Sea”
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si durumunda farklı opsiyonlara
yönelebilir ve ihtimaldir ki harekât
sahasında hırçınlaşabilir. Putin’in
son zamanlarda enerji kartına daha
sıkı sarılması, Avrupa’yı alenen ve
“kışın donacaksınız” mealinde tehdit
etmesi, ötesinde Rus yöneticilerinin
nükleer silah kullanma söylemine
sıklıkla atıfta bulunmaları dikkat
çekicidir. Eğer işler askerî düzlemde Rusya bakımından yolunda gitmezse Rusya’nın olası başarısızlığı kabullenmesi kolay ve rasyonel
olmayacaktır. Bu durumda Rusya’nın sıkıştırılan kedi misali kontrolsüz tepkiler verebileceği ihtimal
dahilindedir.
Enerji jeopolitiğini bir silah
olarak kullanmak
Yaşanan stratejik sıkışıklığı
aşmak üzere, Putin başta olmak
üzere Rus karar vericilerin bir an
önce kış aylarının gelmesini bekledikleri görülmektedir. Zira Rusya,
enerji jeopolitiğini siyasi kazanımlarına ulaşmada önemli bir kaldıraç
olarak kullanmaktadır. Bu enstrüman sahada yaşanan askerî başarısızlıklardan sonra daha da önemli
bir hale evrilmiştir. Rusya bakımından Ukrayna’yı koşulsuz destekleyen Avrupa’yı sıkıştırmada ve baskılamada kullanılabilecek en önemli
silah ve taktik koz hiç şüphe yok ki
enerji kartıdır.
Bakınız Rusya'nın Ukrayna'ya
başlattığı harekât sonrası AB ülkelerinin Rusya'ya yaptığı ihracat önceki yıla nazaran yüzde 48 oranında
azaldı. Ancak bu dönemde Rusya'nın AB ülkelerine yaptığı ihracat
ise doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki
yukarı yönlü hareket nedeniyle yüzde 68 oranında arttı.
British Petroleum'un yıllık istatistiklerine göre dünya doğalgaz
rezervlerinin dağılımında Rusya'nın
payı yüzde 20'nin üzerinde. Son 20
yılda Rusya'daki kanıtlanmış rezervler yüzde 13 artarak 37,6 trilyon
metreküpe ulaştı. Hatırlatalım, 2020

yılında dünyada 3,85 milyar metreküp doğalgaz çıkarıldı.
ABD dünyadaki doğalgaz tüketiminin yüzde 21,8'ini gerçekleştiriyor.
ABD’yi yüzde 11 ile Rusya izliyor. AB
ülkelerinin tüketimdeki payı ise yüzde 10 seviyesinde. Dünyadaki doğalgaz ihracatının dörtte birini boru
hatları yoluyla veya LNG şeklinde
Rusya gerçekleştiriyor. İthalat tarafında ise AB açık ara ilk sırada. AB
ülkeleri dünyadaki doğalgaz ithalatının yüzde 35'ini gerçekleştiriyor.
Rus gazına bağımlı olmak
2022 yılı başında Rus gazını en
fazla ithal eden ülkeler Çin, Hollanda, İtalya ve Almanya oldu. 2022
yılı ortası itibarıyla boru hatlarıyla
Rusya'dan gelen gaza en bağımlı
ülkeler Almanya, İtalya, Polonya,
Bulgaristan ve Avusturya şeklinde
sıralandı. Son tahlilde 2020 yılında
AB ülkelerine gelen toplam gazın
yüzde 43'ünü, Rusya tedarik etti.
Öte yandan AB'nin Rus kömürüne
bağımlılığı ise daha yüksek seviyede.
AB'ye ithal edilen kömürün yüzde
54'ü Rusya'dan tedarik edildi.
AB’nin, 2030 olan doğalgaz marjında Rusya'ya bağımlılığı üçte iki
oranında azaltma hedefini Ukrayna
hadisesi sonrası 2023 yılına çektiğini
hatırlatalım. Yukarıda belirttiğimiz
veriler çerçevesinde yaklaşan kışın
Avrupa bakımından nasıl geçeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Zira
sıkışan Rusya’nın Avrupa’nın gazını
kesmesi yüksek olasılık.
Birçok Avrupa ülkesi, zihni sinir
öneri ve projelerle vatandaşlarına
enerji tasarrufu yapılmasını salık
veriyor. Elbette kamuoyuna yönelik
bu popülist tavsiyelerin halk nezdinde bir karşılığı yok. Konformist
Avrupalının keskin soğukla yüzleştiğinde vereceği olası tepkiler, AB üyesi
ülkelerde siyasi krizleri tetikleyebilir.
Bu durum kuşkusuz Rusya’nın kurmak istediği oyunda ulaşmak istediği hedef olup Ukrayna meselesine
de yansımaları olacaktır.

Rusya’nın yeni
Deniz Doktrini
Ukrayna marjında dinamik seyreden gelişmeler, Rusya cenahında
meydana gelen önemli bir hadisenin geri planda kalmasına neden
oldu. Ağustos ayı başında Rusya
Devlet Başkanı Putin, ülkesinin
küresel denizcilik hedeflerini ortaya
koyan yeni “Rusya Deniz Doktrini”ni
onayladı.
Güncellenen Deniz Doktrini, Rus
deniz kuvvetlerinin önceliklerinde
önemli değişiklikler barındırıyor.
Örneğin önceki doktrinde yer almayan bazı coğrafi bölgelerin, küresel
denizcilik hedefleri arasına ilave
edildiği görülüyor. Deniz Doktrini’nde yapılan değişikliklerin dünyadaki yeni zorluklara ve mevcut
jeopolitik koşullara yanıt verdiğinin
altı çiziliyor.
Rusya Donanma Günü nedeniyle Saint Petersburg’da düzenlenen
törende konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, ülkesinin artan
askerî yeteneklerine işaret ederek
“Rusya, egemenlik ve özgürlüğünü
ihlâl etmeye kalkan herkese yıldırım
hızıyla yanıt vermeye muktedirdir.
Burada esas olan deniz güçlerimizin
yeteneğidir. Rus Donanması, ülkenin
deniz sınırlarında ve açık denizlerde
stratejik görevlerini başarıyla yerine
getirmektedir.” ifadelerini kullandı.
Yeni doktrinde öne çıkan en
önemli kısım, Rusya'nın ulusal
çıkarlarının sınırlarının belirlenmesi
oldu. Öncelik verilen bölgeler ismen
zikredildi. Bu minvalde Arktik, Karadeniz, Ohotsk ve Bering Denizi'nin
suları, Baltık ve Kuril Boğazları sayılarak bu bölgelerin sahip olunan
tüm yeteneklerle korunacağı vurgulanıyor.
Nüfuz alanının
genişletilmesi ve
yeni deniz üsleri
Yeni Rus Deniz Doktrini’nde,
Svalbard Adaları, Franz Josef Toprakları, Novaya Zemlya Takımada-

ları ve Vrangel Adası'nda, denizcilik
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
etkinleştirilmesi öngörülüyor. Bu
bölgelerin esasen Kuzey Kutbu'ndaki Rusya'nın kontrolünü garanti
eden alanlar olduğunu hatırlatalım.
Yeni Doktrinde ayrıca ülkenin
güvenliğinin sağlanması ve açık
denizlerdeki çıkarlarının korunması maksadıyla Rus donanmasının savaş kabiliyetinin artırılacağı,
Kuzey Kutbu Filosu'nun yeniden
tertiplendirileceği belirtiliyor. AsyaPasifik ülkelerinde Rus donanması
için deniz üslerinin kurulmasının
öngörüldüğü doktrinde, söz konusu
lojistik merkezlerin bölgedeki deniz
iletişim hatlarının (SLOC) korunmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Akdeniz'deki donanma
varlığının kalıcı olarak
sağlanması
Yeni doktrine ayrıca Rus donanmasının Suriye'nin Tartus kentindeki ana lojistik merkezine ek olarak
Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok ülkede
benzer lojistik merkezlerin kurulması öngörülüyor. Doktrinde, Suriye
Arap Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmaya atıfta bulunularak “Rusya’nın
Akdeniz'deki donanma varlığının
kalıcı olarak sağlandığı” vurgulanıyor.
Kızıldeniz ve Akdeniz’e kıyısı olan
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi önemli
bir hedef olarak yeni doktrinde yer
alıyor. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda deniz üsleri inşa edilmesinin öngörüldüğü doktrinde, "Ulusal
denizcilik politikasının önceliklerinden biri, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda lojistik destek merkezlerinin kurulması ve Rusya’nın Basra
Körfezi bölgesindeki deniz varlığını
korumak ve sürdürmektir.” ifadelerine yer veriliyor.
Rusya'nın deniz faaliyetlerine
yönelik tehditler
Rusya'nın güvenliğine ve deniz
filolarının faaliyetlerine yönelik

büyük tehditler arasında, ABD’nin
okyanuslarda hegemonya kurma
yaklaşımı ve NATO’nun artan deniz
faaliyetleri gösteriliyor. 2015’teki belgede dış tehdit olarak NATO'nun
Rusya hattına ilerlemesi zikrederken,
2022 yılında güncellenen doktrinde
asıl tehlike ABD ve müttefiklerinin
küresel sulardaki egemenlik çabaları olarak belirtiliyor. NATO'nun
askerî altyapısının Rusya sınırlarına
ilerlemesi ve koalisyon güçlerinin
Rusya topraklarına mücavir deniz
sularındaki manevra sayılarındaki
artışa dikkat çekiliyor.
Yeni doktrinde uçak gemilerinin
inşası da dâhil olmak üzere Uzak
Doğu'da bir gemi inşa kompleksinin geliştirilmesi de öngörülüyor. Bu
yaklaşımın ulusal denizcilik politikasının öncelikleri arasında olduğu
özellikle kaydediliyor. Bu yaklaşım
Japonya’ya bir mesaj olarak okunabilir.
Sonuç olarak Rusya’nın dış politika öncelik ve hedeflerinin elde edilmesinde kuşkusuz Rus deniz gücünün önemli bir yeri var. Bu nedenle güncellenerek yayımlanan yeni
deniz doktrinine farklı bir optikten
bakılmasını öneriyoruz. Zira geçmişteki deniz doktrinlerinden farklı olarak önem ve öncelik verilen coğrafi
bölgelerin ismen sayılması dikkat
çekiyor.
Arktik Bölgesi’nde ön aldığı görülen Rusya’nın ilgi alanına Uzak
Doğu’yu eklediği, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki millî çıkarlarını korumak
üzere ileri üsler edinme çabalarını
ivmelendireceği, benzer yaklaşımın
“kalıcı olarak yerleşildiği” ifade edilen
Doğu Akdeniz için de geçerli olduğu ve Kuzey Afrika ile Kızıldeniz’de
kalıcı donanma varlığı bulundurulmak istendiği anlaşılıyor. Ukrayna
meselesi nedeniyle enerjisini ve dikkatini Karadeniz’e odaklayan Rusya’nın, müteakip aşamada küresel
güç olma iddiası bağlamında deniz
boyutunda yapacağı hamlelerin
yakından izlenmesini öneriyoruz.
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Sinem Dedetaş: İstanbul'da bir
filo birliği sağlamak istiyoruz
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
Şehir Hatları
Genel Müdürü
Sinem Dedetaş
ile Paşabahçe
Vapuru’nun restorasyon süreci,
Haliç Tersanesi’ne
getirdiği yenilikler, Deniz Taksi
projesi, karbonsuz ve engelsiz
bir toplu taşıma
projesi ve gelecek
planları hakkında
MarineDeal News
okuyucularına
özel bir sohbet
gerçekleştirdik

Sinem Dedetaş

Yeşim Yeliz Paşabahçe vapuru tik. “Bu tarih tescilli bir vapur ve
Egeli
yüzleri güldürdü, çok seveni var. Biz bunu tekrar
İSTANBUL

hikâyesini hatırlatmak ister misiniz?
Paşabahçe vapurunun söküme gideceğini ben bir ilandan
öğrendim. Vapur 12 yıl önce Beykoz Belediyesi’ne devredilmiş.
Şehir Hatları’nı küçültme operasyonlarının bir parçası. Biz göreve
geldiğimiz zaman bulduğumuz
filo sayısı ve tersanenin durumunu incelediğimizde Şehir Hatları
kapanma kararı verilmiş bir şirket
olarak gözüküyordu. Daha çok
ombudsman gibi kalsın, operasyonel faaliyetlerinden çekilsin ve
tersaneden çıksın. Böyle bir altyapı hazırlanmış. Gemiler de bu ve
önceki yönetimlerde peyderpey
şekilde dağıtılmış.
Beykoz Belediyesi gemiyi kullanmak istemiş ve çeşitli amaçlarla kullanmış ama tersane görmeyen gemi çürüdüğü için 10
yıl içerisinde neredeyse batacak
noktaya gelmiş. Hatta 2017-2018
arası batırılma kararı çıkmış
ama daha sonra gelen tepkiler
ve yürütülen faaliyetler nedeniyle batırılma kararından vazgeçilmiş. Biz de 2020 yılında gazete
ilanını gördük. Söküme gideceği
yazıyordu. Bu durumu İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na iletEkim 2022

inşa etmeye hazırız.” dedik. Ayrıca biz, tersaneyi işletmeye açtığımız için eksi 7 milyon açıktan
devraldığımız işletmeyi artı 23
milyona getirmiştik ve ortada bu
inşayı karşılayabilecek bir bütçemiz vardı. Başkanımız gerekli
izinleri verince Beykoz Belediyesi’ni ve İstanbul Liman Başkanlığı’nı aradık. İhale sürecinin
iptal edilmesi gerekiyordu. Liman
Başkanımız da bizim sözümüze
güvendi ve bakımı yapılıp filoya
katılması şartıyla ihaleyi iptal etti.
Aynı şekilde Beykoz Belediyesi de
gemiyi yine 2 sene içinde onarılıp filoya katılması şartıyla meclis
kararı çıkarıp bize devretti.

'İşe alımlarda
liyakatin ön plana
çıkarıldığı bir
sistem geliştirdik’
Gemiyi alır almaz havuzladık
ve kondisyonunu test ettik. 70
yıllık bir gemiden bahsediyoruz.
Gemiye bir sac ölçümü yaptırdık.
250 tona yakın sac değişti ama
dip kaplaması ve perçinler oldukça iyi durumdaydı. Gemi 1952
yılında İtalya’da yapılmış. Döne-

min yönetimi böyle bir gemiye
ihtiyaç duyulduğu için sipariş
etmiş. İtalya’da Cantieri Navali di
Taranto Tersanesi’nde inşa edilmiş, denize indirilmiş ve 2,5 gün
süren yolculuğunun ardından
kendi gücüyle İstanbul’a ulaşmış.
İçinde Sulzer Rta52 motor vardı.
Çalıştırmayı denedik aslını korumak istedik ancak yataklarında
çatlaklar vardı. Eski çarkçılarını
bulduk ve tamir esnasında ekibimize yardımcı olmalarını ve
yol göstermelerini istedik ancak
eski ve yakıt tüketimi çok olduğu için yeni bir motor ekledik.
Bizim filoda vapura ihtiyacımız
var. İstanbul’da deniz ulaşımını
artırma amacımız var. Kısmetli
bir gemi. İkinci el 1000 saatte bir
ABC makine bulduk. Jeneratörleri
yeni. Gayet uyumlu bir şekilde
entegre ettik. Şaftı ve pervanesi duruyor. Hiçbir problem yoktu.
Bakım yaptık ve yerine koyduk.
Geminin içinden çıkan ancak
kullanılamayacak olan ve sergilenebilecek temizlikte olan parçaları depoya kaldırdık ve saklıyoruz. Bir denizcilik müzesi yapıldığı vakit ki İBB’nin hâlihazırda
tersane girişinde böyle bir projesi
var. Burası bittiği zaman sergileyebileceğiz.
Şehir Hatları'nı zarar ederken
kâr eden bir şirket haline getir-

diğiniz süreçten bahsedebilir
misiniz?
Biz pandemi döneminde yolcu
kaybettik. Hâlâ belli bir seviyeye gelmiş değil. 2019’da 42 milyon olan yolcu sayısı 2020’de 20,
2022’de 22 milyon gibi neredeyse
yarı yarıya azaldı. Bu sene bu
rakam 30’lara geldi ancak yine
de eskisi gibi değil. Ama dediğim
gibi toplu taşıma bizim kâr ettiğimiz bir alan değil. Yolcu başı
sübvansiyon sayıları 15 liraya çıktı. İBB, her bir deniz yolcusu için
ilave 15 lira ödüyor. Biz buraya ilk
geldiğimizde çok ciddi tasarruflara gittik. Klima açıkken camlar
açılmayacak gibi küçük kalemlerde dahi tasarrufa gittik. Temizlik
malzemelerinin tedarikine kadar
bir tasarruf yönetimi sergiledik. İş
kalemlerinde ise büyük tasarruflar yaptık. Dışa verilen işleri içerde
yürüttük ve tersaneyi aktif ettik.
Kendi kadromuzla tersanemizde
yapabileceğimiz işleri artık dışarıda taşeronlara vermeme kararı
aldık. Çünkü burada tecrübeli bir
kadro var. Şirkette 750 kişi çalışıyordu ben göreve başladığımda.
Biz şu anda 1250 kişiyiz. Burada
yeni işler de açtık. Deniz taksi,
vapur kafe gibi. Ama içerisini de
güçlendirdik. Zaten bir bilgi birikimimiz vardı. Bunların yanına
eklediğimiz arkadaşlarla birlikte

makine bakımlarımızı gerçekleştirebilir hale geldik. İki personel
alarak yüz binlerce liradan tasarruf edebildik. Böyle böyle her yere
dokunarak tasarruf yaptık. Tersaneyi de dışarı açtık. İlk yıldaki kârlılık da böyle oluştu. İkinci yılımızda da deniz taksilerin inşasının
yanı sıra 3 tane temizlik teknesi
ve bir tane pilot bot olmak üzere
4 yeni inşa gerçekleştirdik. Bunların satışını İBB’ye gerçekleştirerek
bir girdi elde ettik. Biz, bir sene
içerisinde 54 adet yeni inşa, 238
adet bakım gerçekleştirdik. Bunların 100’ü kendi gemilerimizden
oluşuyor. Geri kalan dışarıya ait.
Bunlar içinde kuru yük gemileri
var, İDO’nun gemileri, Çetinkaya’nın gemileri, yolcu motorları
gibi özel sektöre ait. Kıyı emniyetinin bütün ihalelerini aşağı yukarı
aldık. Bir tane de bu sene mega
yatı havuzda bakıma aldık. Kuru
yükler 3 bin ton civarı. 86, 110 ve
153 metrelik havuzlarımız mevcut. Genişlikleri de 20 metre. Özellikle 3 numaralı havuza 4 tekne
alabiliyoruz. Yüzde 95 doluluk
oranıyla çalıştı tersanemiz. Bizde buradan elde ettiğimiz katma
değerleri Paşabahçe gibi yatırımlara yönlendiriyoruz.
İhale süreçlerinde rekabetçi
misiniz?
Biz önceliği her zaman kendi
www.marinedealnews.com
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gemilerimizde tutuyoruz. Çünkü
Şehir Hatları’nda sefer atlanmaz.
Yine de burada güzel bir havuz
planlaması yapabildik çünkü 3
havuzumuz var. Kamu tersanesi
olduğumuz için bir ön yargı vardı
ancak bütün işlerimizi zamanında teslim ederek özel sektörde de
bir güven oluşturduk.
Kamu işlerine girdiğimizde
rekabetçi davranıyoruz ve burada şirket kârlılığını ikinci plana
itiyoruz ancak tabii ki şirketi
zarara götürmeden teklif veriyoruz. Özel işlerdeyse özel sektörü
zarara uğratacak teklifler vermiyoruz. Burayı daha çok zaman ve
yakınlığı sebebiyle tercih edenler
oluyor. Kamu işlerinde yarattığımız fayda gemi başına 1,5 milyon
TL. Yani Şehir Hatları değil de
başka bir şirket bu işleri alsaydı
gemi başına 1,5 milyon TL fazlası
vatandaşın cebinden çıkacaktı.
Deniz Taksi projesi nasıl
gelişti, maliyeti nedir, kâr ediyor mu?
Sayın Başkanımız bizi ziyarete
geldiğinde, “Şehir Hatları’nı açtık,
İstanbul da bir deniz kenti, şehri
simgeleyen küçük tekneler yapamaz mıyız?” dedi. Böyle bir projeyi
nasıl düşünürüz diye söyleyince
biz de bu projeye giriştik.
Bunun yanı sıra, biz bir taraftan hizmet götürmeye, bir taraftan da kamu bütçesi yönetmeye
çalışıyoruz. Denize bir hat açmak
kolay bir şey. Bir karar alınıp o hat
açılabiliyor ancak o hat için gemi
bulunması, çalışan konulması ve
yeterli yolcu sayısına ulaşmak
gerekiyor. Bizim ortalama doluluklarımız yüzde 20 civarında.
Dolayısıyla yaptığımız yatırıma
değecek denizi özendirme projesi
gerekiyordu. Sonuç olarak daha
uygun bir bütçeyle sefer saatlerinden bağımsız bir ulaşım aracına ihtiyacımız olduğunu düşündük. Küçük bir tekne yapmaya
karar verdik. Tersaneyi aktif ettik,
bakım yapıyoruz ama gemi de
inşa edelim dedik. Tersanemize
kompozit tekne üretimi de kazandırmak istedik. 4 tane gemimiz
var ama dışarıya yaptırılmış.

‘Hiçbir şey
denize
karışmıyor’
Bize CİMER’den ve Beyaz
Masa’dan gelen pek çok yeni hat
talebi var ama 25-30 kişiyi geçmiyor. Biz her bir noktaya yeni
hat açamıyoruz çünkü çok büyük
yatırımlar gerektiriyor. Deniz Taksi, daha önce İDO döneminde
Belediye tarafından denenmiş ve
dışarıya yaptırılmış bir proje. İDO
ile görüştük, daha önce yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldık.
Üretilen teknelerin 12 tanesi de
tersanemizde batmaya yüz tutmuş bir şekilde duruyordu. Özel

haricindeki zamanlarda yürüttüm bu işleri. Şehir Hatları
bünyesindeki mühendislerimiz
de tasarım sürecinde yer aldılar. En önemli tasarım parçası
olan CFD (Computational Fluid
Dinamics-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizlerini Prof. Dr.
Mustafa İnsel hocamız yürüttü.
Sonuç olarak tasarım süreçlerini
hiç para harcamadan tamamen
gönüllülük esasına dayanarak
geçmiş olduk. Şirkete de tasarım hakkındaki bütün muvafakatnameleri verdim. Bütün satın
alım süreçlerini de Şehir Hatları bünyesinde gerçekleştirdik.
En sonunda da tekneleri İBB’ye
113 bin Euro’ya sattık. Hedeflenen üretim maliyet sınırının
da altında gerçekleştirmiş olduk.
Mühendislik süreçlerini gönüllülük esasıyla halletmemizin bunda büyük etkisi oldu.

‘Bu işi Türkiye’deki
tersanelere
yaymayı
düşünüyoruz’

şirkete ait ve hacizli mallar oldukları için de kaldırmak bile oldukça zor oldu. Liman Başkanımız
Muhammed (Erdoğan) Bey bize
özel bir izin çıkardı ve bunları
Haliç’ten çıkartabildik.
Tüm bu etkenler ve projede
yapılanları değerlendirdik. Eski
proje iflas etmiş bunun nedenleri nedir? Tekneler uygun değil,
yanaşma yerleri planlanmamış,
hizmet doğru götürülememiş.
Tekne sayısı çok az ihtiyacı
karşılayamıyor. Telefon hattı
yetersiz. Tüm bu nedensellikleri
değerlendikten sonra ona göre
planlama yaptık. Bizim gerçekleştirdiğimiz projenin eskisiyle
isim benzerliğinden başka hiçbir ortak noktası yok.
Tüm nedensellikleri ve problemleri inceledikten sonra bu
ihtiyaca uygun bir tekne çalışmamız gerektiğine karar kıldık.
Yanaşacağı Şehir Hatları iskelelerine yanaşacak uygunlukta olması gerekiyordu. Engelsiz olması
gerekiyordu. Sayısının yüksek
olması gerekiyordu. Eskiden
aktifte 10 gemi tutulmuş. Biz 50
tekne sayısında karar kıldık. Bu
sayı pilot aşaması bittikten sonra
100’e hatta 200’e de çıkabilir. Yatırım maliyetlerinin düşük olması
gerektiğine karar kıldık. Biz bu
tekneyi sadece bir kesim kullan-

sın diye düşünmedik, her kesime
uygun bir fiyatlama çıkarmamız
gerekiyordu. Eski fiyatları değerlendirdik, özel sektör fiyatlarını
değerlendirdik ve bunun son kullanıcıya yansıyan fiyatın düşük
olması gerektiğine ve bu nedenle maliyetinin de düşük olması
gerektiğine karar kıldık.

‘Koster filosunun
yenilenmesi
sürecinin bir
parçası olmak
isteriz’
Teknenin tasarımına girersek iskelelere yanaşabilmesine, engelsiz biniş imkânına ve
içeride ferah bir alanı olmasına
özen gösterdik. Denize yakın ya
da uzak herkesin içinde kendisini rahat hissetmesini istedik.
İnsanların tekneye binince kendi
özel teknesindeymiş gibi hissetmesini istedik. Bunların hepsinin
etkileyeceği şey de tekne formu.
Bunların yanı sıra düşük yakıt
tüketimi ve yüksek performans
getiren ve içerisinde iki personelin de yer alabileceği bir form
olsun istedik. Duayen hocamız
Prof. Dr. Mustafa İnsel ile birlikte
çalıştık.
Burayı biraz açabilir misiniz?

Deniz Taksi’nin bütün süreçlerini şehir hatlarının içinde yaptık.
İlk başta mühendislik ve tasarım
süreci vardı. Deniz Taksi için bir
bütçe oluşturduk. Bir teknenin
maliyetinin 120 bin Euro’yu geçmemesini istedik. Teknelerin çalışabilir saatlerini, güzergâhlarını
ve yapacakları milleri belirledik.
Buna göre gün içinde 15 sefer
yaparsa belli bir süre içerisinde
kendisini amorti edecek şekilde
bir fizibilite hazırladık. Bizim piyasadan aldığımız en iyi teklif 270
bin Euro oldu. Biz de bu işi ancak
biz kendimiz yaparsak istediğimiz
maliyetlerde gerçekleştirebileceğimizi anladık. Zaten dışardan
bedava yapılmasını rica da edemezdik. Ben de bir gemi mühendisi olarak Şehir Hatları’na bir
hizmetim olsun düşüncesiyle
hareket ettim ve endüstriyel tasarımcı olan kuzenim Cem Dedetaş’ın da yardımıyla “tamamen
gönüllü olarak” bir tasarım süreci
yürüttük.
Tasarım sürecinde filomuzun en küçük araçları olacak
olan deniz taksilerin de yapısal
olarak vapurlarımıza benzemesini istedik. Baca fonksiyonunu
tutmak istedik. Yolcu ve kaptan köşkünü ayırdık. Mühendislik süreçlerinde de kendim
yer aldım. Yöneticilik işlerimin

Deniz Taksilerde iki küçük
motor kullanmamızın sebebi
de maliyet. Evet heavyweight
bir motoru 1 buçuk yılda 2 kere
bakıma alacakken bu motorları
6 ayda bir bakıma almamız gerekiyor. Ancak 10 yıllık bir işletme
süresince kendi tersanemizde 6
ayda bir bakıma aldığımız motorların maliyetiyle hevyweight bir
makine kullandığımızda ortaya çıkacak 4 kat fazla maliyetle
karşılaştırdığımızda (tercih ettiğimiz motorlardan) ötürü ortaya
kazançlı bir sonuç çıkıyor.
Deniz taksiler bittikten sonra
bir değer tespiti yaptırdım. Tekne
başına 240 bin Euro’luk bir değer
çıktı. Şu andaki kurla 45 teknede Belediye'nin 101 milyon liralık
artısı var. Bunun sebebi de teknelerin imalatının Şehir Hatları’nda
gerçekleştirilmesi. İhale fiyatımız
toplamda 86 milyon TL’ydi toplamda. Değer tespitinde 240 bin
Euro çıktı. 45 tekne teslim ettik şu
anda. 5 tanesi hibrit olduğu için
yıl sonunda teslim edilecek. Ekim
gibi bir tanesi, yıl sonunda hepsi
suya inecek. Tüm bu rakamlar
kamuya açık belgelendirilmiş ve
ispatlanabilir veriler.
Şu anda İBB’nin sadece değer
tespit nedeniyle elde ettiği 101
milyon liralık fazla gelir, bu 45
geminin iki yıllık işletme gelirine
tekabül ediyor. Yani gemiler hiç
sefer yapmasa 2 yıllık maliyetini çıkarmış durumda. İşletmenin
şu anda işi kurarken yaptığı fizibilitede, tekne başına günlük 15
sefer yaptığında, deniz taksi kârlı
bir noktada kalıyordu. Şu anda
günlük 18 sefer yapılıyor. Teknelerde fizibilite çalışmalarında
yaptığımız sefer sayısını geçmiş
Ekim 2022
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durumdayız.
Biz bu rakamı aralık ayında
hesaplamıştık ve şimdiye kadar
hiç zam yapmadık. Ancak o
zamandan bu zamana yakıtta
yüzde 238, personelde yüzde 151
ilave artış gerçekleşti. Bu rakamlarda konuştuğumuz sayılarla
kârlılık oranına geçmek mümkün
olmadı. O nedenle eylül ayındaki
UKOME kararıyla deniz taksilere zam yaptık. Bu zamla birlikte
yeterli belirlenen sefer sayısına
da ulaşıldığı için kârlı bir sürece
geçiyor. Tabii bu İBB’nin bir hizmeti olduğu için kârdan ziyade
yarattığı toplam faydaya odaklanmak gerekiyor. Ancak sadece
rakam konuşacaksak evet Deniz
Taksiler sadece Şehir Hatları’nda
üretildiği için bile 2 yıllık işletme
parasını çıkartmış oldu. İşletmesi de hâlihazırda kendi maliyetini çıkarma konusunda başa baş
noktasına geldi. İlk 6 ay böyle bir
çıkarma durumu olmadı ancak
6 aydan sonraki ivmelenmeden
sonra toplamda bu işin kârlı bir iş
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Deniz Taksiler denizdeki
şahsi iskelelere de gidebilecek
mi?
Tekneler çok düşük bir draft
ile tasarlandı ve her yere yanaşabilme özelliğine sahip. Teknik
olarak bir sorun yok. Ancak bütün
taraflar bir araya gelerek bir deniz
taksi yönetmeliği oluşturduk. Biz
denizlerde bir düzen olmasını
istiyoruz. Bu düzende teknelerin
kafalarına göre bir yerlere yanaşmamaları da yer alıyor. Bunu
Liman Başkanlığı da Sahil Güvenlik de böyle istiyor. Biz de böyle
olmasını istiyoruz. Tabii ki sadece
limanlar ve iskeleler denizcileşmek için yeterli değil ancak bu
süreçlerin otoriteler tarafından
bütün fizibilite araştırması yapıldıktan sonra güvenli ve uygun
yerler belirlenerek gerçekleşmesi gerekiyor. Hepsi bir düzende
olmalı. Amacımız izinli alanların
kontrollü bir şekilde çoğaltılması.
Koster filosunun yenilenmesi kapsamında neler yapabilirsiniz?
Biz burada gemi inşa süreçlerini yürütebiliriz. Biz bir senede 50
gemi rakamına ulaştık. Tersanemizde yılda iki adet 1.500 grostonluk gemi inşa edilebilir. Tabii projenin tümünü görmek gerekiyor.
Bu proje gerçekleştiği zaman tüm
tersanelerin ortak çalışması gerekecek. Tabii ki biz de bu sürecin
bir parçası olmak isteriz. Koster
filosunun yenilenmesi bir şart.
Karbon salınımının önüne
geçmek için neler yapıyorsunuz?
Burası bir anonim şirketi ve
denizde toplu ulaşım yapan bir
işletme firması. 700 tane seferimiz
var günlük. Geldiğimizde 22 hat
vardı şimdi 24 oldu. Bu UKOME’de
alınacak kararla 6 hat daha gelecek
ve 2023’te 30 hat işleten bir operatör
Ekim 2022

olacağız. 32 tane kiralık motorumuz hazırladık. İsteklerimizi belirledik.
var. Geldiğimde 28’di. İşin maliyet Dünya Bankası da şu an uluslakısmına baktığımızdaysa 2019’dan rarası bir danışma grubu kuruyor.
bu yana yüzde 70 mil artırmışız Kimlerle çalışılması gerektiğini
ama kiraladığımız motorların mali- belirleyecekler. Bu fizibilite rapoyeti yüzde 500 artmış. Vatandaş- ru 1 sene sürecek ve bu sürecin
lar sürekli yeni sefer istiyor. Gel- sonunda Şehir Hatları’nın önündiğimizden bu yana seferlerimizi de kaç gemi yapılması gerektiğiyüzde 30 artırdık ama ne zaman ne, hangi hatta ne tür gemilerin
yeni bir şey yapmak istesek inanıl- çıkması gerektiğine, kara yatırımmaz maliyetler ortaya çıkıyor. Özel larını kapasite ve maliyet olarak
sektör, gemilerine yatırım yapamaz nerede ve nasıl yapılması gerektinoktaya geldi. Gemiler engelsiz hale ğine dair analizlerin yer aldığı bir
getirilemiyor.
rapor olacak. Paydaş analizleri de
Biz bu noktada neler yapabili- yer alacak. Şehir Hatları’nın toplu
riz diye düşündük. Şehir hatlarını ulaşımda çalıştığı 5 taşeron şirkebüyütmek ve bu süreçte de özel te çıkacak maliyetlere ve ödeme
sektöre zarar vermemek istiyoruz. planlarına kadar geniş kapsamlı
Bu işi birlikte yapıyoruz. Bütün bir çalışma yürütülüyor. Biz bu
denizi birlikte yükleniyoruz. Ben işi Türkiye’deki bütün tersanelere
de bu nedenle bir filo birliğine yaymayı düşünüyoruz.
sahip olmamız gerektiğine inanıDeniz taksilerde olduğu gibi bu
yorum. Kamu olsun özel sektör projede de yerliliğe önem vereceolsun bir işletme ve filo birliği ğiz ve bunu da Dünya Bankası’na
kurmak istiyoruz. Başkanımız da bildirdik. Fizibilite raporunda yer2050’de “karbonsuz bir İstanbul” lilik oranına göre karşımıza çıkahedefini imzaladı. Yeni gemilere cak maliyetler de yer alacak.
ihtiyacımız var.
Yerlilik anlamında projenin tamaKarbonsuz İstanbul ve daha mı ve bütün know-how İBB Şehir
fazla ulaşım için yeni vapurla- Hatları’nın kontrolünde olacak.
ra ihtiyacımız var. Klasik vapur
Dünya Bankası’nın bu raporu
görüntüsünde ve yenilenebilir bir ücretsiz hazırlaması bile bize 300
enerji kullanan vapurlar üretmek bin Euro kazanç sağlıyor. Tarafsız
istiyoruz. Enerji konusunda elek- bir kurul tarafından hazırlanacak
trik öne çıkıyor ancak hidrojen de olması da oldukça önemli.
Dünya Bankası neden bunu
masada.
Pandemi sırasında Dünya Ban- yapıyor?
Bu rapor günün sonunda
kası’nda bir konuşma yapmıştım.
Yaptıklarımızdan bahsetmiştim. bizim bir karar vermemiz için
Bu konuşmayı Dünya Banka- önümüzde yer alacak. Dünya
sı’nda ulaşımdan sorumlu Karla Bankası’nın bu vizyona inanmış
Gonzalez Carvajal dinlemiş ve olması AB’nin yeşil enerjiye geçişdikkatini çekmiş. İstanbul’a gelin- te ön planda tuttuğu denizcilik
ce de bizimle tanışmak istedi. yatırımları için sağladığı hibelere
Burada misafir ettik, Deniz Tak- erişimimizi sağlayabilir. AB bu işe
si’yle gezdirdik. Dünyanın en eski ciddi para harcayacak ve bunun
aktif tersanesinden ve hayalleri- etkisinin olduğunu görmek istiyor.
mizden bahsedince 2 hafta içinde Avrupa’nın toplu taşımadaki en
büyük deniz taşımacılığı İstanteknik ekibi bizimle buluşturdu.
Elektrikli vapur üretimi için 60 bul’da yapılıyor.
ila 100 gemi arasında yeni inşa ve
Bu bir fizibilite raporu. Karar
yeni hatlar için fizibilite çalışması verici biz olacağız. İstanbul deniz
yapmamız gerekiyor. Gemilerin ulaşımının tamamen dönüşümü
tasarımlarından yerlilik oranları- açısından oldukça önemli. Ayrıca
nın ne kadar olması gerektiğine özel sektörün de yararlanabilekadar geniş kapsamlı bir fizibilite ceği bir finansman sağlamış olaçalışması hazırlanıyor ve bu rapo- cağız. Dünya Bankası’nın raporu
ru Dünya Bankası şu anda bizim kredi faizlerinin yüzde 1’lere düşiçin yapıyor. Birlikte bir şartname mesini bile sağlayabilir. En önem-

lisi de AB’nin ciddi rakamlarda
sağladığı hibelerden yararlanmak.
Eski gemiler ne olacak?
Bunlar da raporda değerlendirilecek. Hibrite dönüştürülebilecekler mi? Kaçı dönüştürülebilecek? Adalar gibi uzak yolculuklarda elektrik kullanımı ne kadar
uygulanabilir?
Burada karbonsuz seyir kadar
İstanbul’da bir filo birliği sağlamak da önemli. Hepimiz aynı
iskeleyi kullanabileceğiz. Hepimizin gemileri aynı olacak. Güvenliği ve kalitesi artacak.
Çalışan açısından avantajlarınız nelerdir, işe alımlar nasıl
yürütülüyor?
İşe alımlar İBB Kariyer üzerinden yürütülüyor. Biz işe alımlarda liyakatin ön plana çıkarıldığı
bir sistem geliştirdik. Bütün İBB
işe alım süreçlerinde bu liyakat
devrede. Yakınıydı, tanıdığıydı
süreçlerini ortadan kaldırdık. Biz
şirketin içindeki yükseltmelerde
bile yazılı ve uygulamalı sınavlar
getirdik. İşe alımlar da içerideki yükseltmeler de birisinin paşa
gönlüne göre olmuyor. Sendikalı
çalışanlarımız var. Gemi, iskele ve
tersane çalışanlarımız sendikalı
çalışanlar. Vapur Cafe çalışanlarını üstümüze aldık. Daha önce
buraları Beltur işletiyordu.
İçeride de kişisel referanslarla
yükselmelerin önüne geçtik. İBB
kariyer havuzunda başvuruları
topluyoruz. İhtiyaca göre buraya
gönderiliyor İnsan Kaynaklarımız
gerekli mülakatları yapıyorlar. Cinsiyetten bağımsız liyakat bazlı işe
alım yapılıyor. Daha önce denizcilik
tarafında kadın adayların başvuruları dikkate alınmıyormuş. Bizim
için kişinin bilgisi, birikimi ve hevesi çok önemli. Burada İstanbul’a
hizmet ediyoruz. O heyecanı yaşamanız gerekiyor. Personelimiz de
bu anlamda işini oldukça sahipleniyor. Hepimiz aynı gemideyiz.
Gizli denetimler yapıyoruz.
Ben de gidiyorum gizli müşteriler
de tutuyoruz. Anketler düzenletiyoruz. Geçen sene bir önceki
seneye göre müşteri memnuniyetinde yüzde 10 artış yakaladık.
Genelde yüzde 93 yolcu memnuniyeti çıktı.
Vapurlarda giderilemeyen bir
sorun var o da tuvalet sorunu.
Temizliğe dikkat ediyoruz, tuvaletleri yeniliyoruz ama bir sonrakinin durumu bir önceki yolcunun nasıl bıraktığına bağlı. Tuvaleti kullanma sorunu bitmiyor.
Şehir Hatları’na ve Haliç Tersanesi’ne getirdiğiniz yenilikler
nelerdir?
Tersanede kompozit ve alüminyum seri üretim gerçekleştirdik, çelik yaptık şimdi de ahşap
bir tekne yapıyoruz. Dolayısıyla 4
malzemenin 4’üyle de yeni inşa
yaptık. Bakımdaysa almadığımız
klasmanda gemi kalmadı.
Biz burayı kamuya açmak istiyoruz. Tersanenin giriş tarafında

Kültür Varlıkları’nın yürüttüğü
bir müze süreci var. Tersanenin
3 numaralı ön tarafı. Üretim alanına ait bir bölge değil. Eskiden
ahşap atölyesi olarak kullanılıyormuş. Geldiğimizde atıldı. Biz üretimi 3’üncü kapı üzerinden Azap
Kapı’ya doğru genişleyen kızak
bölgesine doğru olan geniş bir
alanda yapıyoruz. Burayı müzeye
dönüştürüyor şu anda İBB. Üretim burada devam ederken müze
alanında da kamuya bir açılma
olacak. Burası Osmanlı Dönemi’nde kurulmuş ve Cumhuriyet Dönemi’nde de önemsenerek
işlemeye devam etmiş, denizcilik
tarihi anlamında oldukça önemli bir alan. Bundan sonraki aşamada da gerekli önlemleri alarak
ziyaretçilere üretim sahasını da
gezdirmek istiyoruz.

‘Deniz Taksiler
sadece Şehir
Hatları’nda
üretildiği için bile
2 yıllık işletme
parasını çıkarttı’
Çevre için ne yaptık? Gemilerimizin tamamının atık tanklarını
aktif ettik. Bunlar daha önce aktif
değilmiş. Bizim şu anda çalışan
vapurlarımızın tamamında hiçbir
şey denize karışmıyor. İskelelerimiz de tersanemiz de aynı şekilde
işliyor. Hiçbir şey denize karışmıyor. Tersanenin daha önce olmayan çevre belgelerini aldık. Şehir
merkezinde yer alan bu üretim
tesisini atık üretmeyen çevreci bir
yapıya taşımış olduk. Kurumsal
olarak da farkındalık çalışmaları
yapıyoruz.
Gemilerin bakımlarını zamanında yapıyoruz ve kalitesini
artırdık. Hem performansları
bozulmuyor hem de çevreye verdikleri zarar azalıyor.
Deniz Taksi’ye şu anda birbirini tanıyan 10 kişi binebiliyor
ancak rezervasyon yaptığınızda
bir kredi kartı tanımlanabiliyor.
Biz şimdi paylaşımlı modele geçilip birbirini tanımayan insanların
da aynı tekneyi kullanıp parayı
da bölüşebilecekleri bir sistemin
yazılım sürecini yürütüyoruz.
Bu arada Deniz Dolmuşu üretimine başladık. Deniz Taksi’nin
28 kişiliği olacak. Tekne formu
ve bütün donanımı aynı olacak
sadece üst binası farklı olacak.
Kaptan köşkünü ön tarafa aldık
içeride de normal minibüs gibi
bir sıra düzeni oluşturduk. Galataport İstanbul ile anlaştık. Onların bir servis ihtiyacı vardı. Bu
servislerin hem tekne üretimini
hem de işletmesini Şehir Hatları
veriyor olacak. Ayrıca, elektrikli
teknelerin üretimi tamamlanana
kadar özellikle yolcuların çok az
olduğu saatlerde küçük tekneleri
kullanabiliriz.
www.marinedealnews.com
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Paşabahçe vapuru yeniden denizde
Paşabahçe vapuru, bir
dönem mavi sularda
salına salına süzüldü,
uzun yıllar birçok yolcunun anısına ortak
oldu, İstanbul’un tarihi
olaylarına tanıklık etti
ve adına şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı.
Bugün 70 yaşında olan
vapur, 2010 yılından bu
yana atıl durumdaydı.
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Haliç
Tersanesi’nde restore ettirdiği Paşabahçe
vapuru, eylül ayında ilk
seferini yaptı ve uzun
yıllar hasret kaldığı
mavi sulara geri döndü
ve onu unutamayan
yolcularıyla yeniden
buluştu, ününü bilen
yeni yolcularıyla ise
bir başlangıç yaptı.
MarineDeal News,
unutulmayacaklar
arasında yer alan
Paşabahçe vapurunun
kaptanı Serdar Ersoy
ile bir araya geldi ve
geminin dününü,
bugününü ve yeniden
başlayan yolculuğunu
konuştu
Öncelikle sizi tanıyalım, Serdar
Ersoy kimdir ve kaptanlık mesleğine ne zaman ve nasıl başladınız?
1992 senesinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nde başarılı öğrencilere verilen bursu kazanarak
öğrenim hayatına başladım. Lise
öğrenimim bittikten sonra mecburi hizmet olarak Türk Denizcilik İşletmeleri Şehir Hatları bölümünde işe başladım. 1992 senesinden bu yana Şehir Hatları’nda
çalışmaktayım. Şehir Hatları’nda
ehliyetiniz ne olursa olsun, ilk işe
başladığınızda en alttan gemici
ya da yağcı olarak bölümünüze
göre işbaşı yaparsınız ve ilerleyen
zamanlarda kazandığınız tecrübe
ile yaşayarak görerek (Şehir Hatları’nın en güzel özelliklerinden biri
de budur) öğrenirsiniz, tecrübe
edinirsiniz ve zamanınız geldiğinde tecrübelerinizi yansıtacağınız
şekilde kaptan ya da başmakinist
olursunuz. Kaptan olduğunuzda
da filonun en küçük gemisinden
başlarsınız. Sonra edindiğiniz

tecrübe ile benim gibi Paşabahçe
gemisine gelirsiniz. 2010 senesinde terfi ettim, işletmenin birçok
çeşitli gemisinde görev yaptım. En
sonunda çok şükür Paşabahçe
gemisinde tebliğ edilen görevi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağız.
Kaptan olmanın verdiği mutluluklardan ve zorluklarından
bahseder misiniz?
“Gemiler bizim birinci evimiz”
Şehir Hatları’nın kaptanlığı
özellikle çok farklı bir şey. İnsanlarla devamlı iç içesiniz. İnsanları sevdiklerine, işine ulaştırıyorsunuz, ‘Boğaz’da bir tatlı huzur’
almalarını sağlıyorsunuz. Tabii
mesleğin cilvesi olarak bazı kötü
olaylar da yaşanmıyor değil ama
genellikle insanlara iyi bir hizmet
vermenin telaşındayız biz Şehir
Hatları kaptanları olarak. Gemilere aslında ikinci ev derler ama
bizim birinci evimiz gemiler. Onun
için Şehir Hattı kaptanlığının yeri
çok ayrı bence. Dünyanın en ağır
yükü olan insan hayatını taşıyoruz. Bu benim için, hepimiz için
çok önemli. Buranın bir kaptan
olarak bana verdiği haz çok farklı.
Bazen insanlarla hiç karşılaşmak
istemeyeceğiniz durumlarla da
karşılaşıyorsunuz çünkü devamlı insanlarla irtibat halindesiniz.
Ama biz bunları daha önce yaşadığımız, gemiciliğimizden edindiğimiz tecrübelerden, birikimlerden faydalanarak çözmeye ya da
en asgari duruma indirgemeye
çalışıyoruz. Kaptanlığın tabii ki en
büyük yanı sorumluluk. Her şeyden sorumlusunuz; gemiden, personelden, yolculardan, hepsinden
biz sorumluyuz. Bunun verdiği
gurur da var.
“Evlilik tekliflerine
şahitlik ettik”
Burada evlilik teklifleri oldu,
bize yardımcı olur musunuz dediler, personel olarak kaptan ola-

rak arkadaşlara yardımcı olduk.
Yağmurun tipi yaptığı günler
oldu, seferlerimize devam ettik,
yolcularımızı iskeleye emniyetli
bir şekilde ulaştırdık. İnsanların
gemiden indikten sonra alkışladıklarına şahit olduk. Takdir edilmek çok güzel bir duygu.
Adına şarkılar bestelenen,
şiirler yazılan, tüm Şehir Hatları
vapurları arasında heybeti ve
güzelliğiyle dikkat çeken Paşabahçe, 12 yıl sonra mavi sulara
döndü. Bir kaptan olarak bunun
sizde yarattığı his nedir?
“Paşabahçe İstanbul’un hafızasıdır”
Beykozlu bir kaptan olarak
çok mutluyum, çok gururluyum.
Paşabahçe’nin 2010 senesinde
Beykoz’a bağlandığı zamanı da
biliyorum. Bu zamana kadar
işe gidiş gelişlerimde Paşabahçe gemisinin mazlum duruşuna
bakıp iç geçiriyordum açıkçası. Ben 2010 senesinde kaptan
oldum, o sene Paşabahçe’yi Beykoz Belediyesi’ne vermişlerdi.
Orada atıl hale geldiğini gözümle gördüm ve benim içimi acıtan
bir durumdu. Paşabahçe gemisi
bence İstanbul’un hafızası. Kültürel olarak birçok değeri barındırıyor. Benim hatırladığım en
az iki, üç tane Yeşilçam filmi var.
Kemal Sunal, köprü güvertesin-

de seyyar satıcı rolünde. Filiz
Akın, Hulusi Kentmen’le muhabbet ediyor, Paşabahçe gemisi
mekân olmuş Yeşilçam için. O
yüzden geminin atıl hale gelmesine çok üzülüyordum. Sağ
olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu, Şehir Hatları Genel
Müdürü Sayın Sinem Dedetaş ve
Haliç Tersane Müdürü Yağız Yetkin Azizler’in Paşabahçe gemisi
için yaptıkları, emekleri yadsınamaz. Sponsorlarımız, emekçi
işçi arkadaşlarımız ve çalışanlarımız, gecesini gündüzlerine
kattılar. Çok yoğun ve özverili bir
çalışma ile büyük emek harcayarak Paşabahçe gemisini, efsaneyi
geri döndürdüler. Zümrüdüanka,
küllerinden yeniden doğdu. Bu
geminin kaptanı olmak benim
için çok mutluluk verici.
Paşabahçe’yi diğer vapurlardan ayıran en önemli özellik
nedir? Tasarımı, teknik donanımı, performansı ile yeni nesil
yolcu gemilerinden ayrışan
farklarını paylaşır mısınız?
“Paşabahçe performans
olarak her zaman
daha hızlıdır”
Bahçe grubu iki tip dediğimiz,
üç tane gemimiz var. Dolmabahçe ve Fenerbahçe gemileri aynı
tip gemiler. Bir de Paşabahçe

var. Paşabahçe İtalyan yapımıdır. Fenerbahçe ve Dolmabahçe
İngiltere yapımıdır. Bu üç gemi
baktığınız zaman gerçekten
denizci dediğimiz gemilerdendir.
Bu gemiler Marmara Denizi’ni
kolaylıkla geçebilecek şekilde
dizayn edildiler. Yalova’nın ilçe
olduğu ve İstanbul’a bağlı olduğu dönemde, Yalova’yı İstanbul’a
bağlayacak ne vardı, Şehir Hatları ve Paşabahçe, Dolmabahçe ve Fenerbahçe gemisi vardı.
Bu gemiler yıllarca açık deniz
gemisi olarak hizmet verdiler. Bu
gemiler hızlı gemiler, Boğaz’da
belli bir hız seviyesinin üzerine
çıkamazsınız ama bu üç gemi
zamanı kısaltmak için daha hızlı daha güçlü gemiler. Şu anki
Şehir Hattı gemileri, daha çok
manevra kabiliyeti yüksek (özellikle son yapılan Sarıyer tipleri), Schottel pervaneli yani her
şekilde kıyıya yanaşabilen, baş
pervanesi de olan ve dar alanda
her türlü manevrayı yapabilecek
gemiler. Paşabahçe performans
olarak her zaman daha hızlıdır. Diğer gemilerin çalıştıkları
alan bellidir. Beşiktaş, Karaköy,
Eminönü gibidir diğer gemilerin
çalıştığı alanlar.
Vapurun nostaljik tasarımının da korunması oldukça dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraki Şehir Hatları A.Ş. tarafından restorasyonu
tamamlanan Paşabahçe’nin bu
sürecine dair neler söylersiniz?
Paşabahçe gemisinde çok
büyük emek var. Yeni gemi yapmak daha kolaydı. Eski gemiyi alıp
aslına uygun bir şekilde, mümkün
olduğu kadar eldeki kullanılabilecek materyalleri kullanılır hale
getirmek ya da kullanılamayacak
olanları aslına uygun olacak şekilde modernize etmek önemli ve
zor bir iş aslında. Haliç Tersanesi
personeli ve tersane çalışanlarının büyük emekleri var geminin
bu hale gelmesinde. İnsanlar baktığı zaman Paşabahçe gemisinin
eski haline en yakın hali bu demeliydiler. Bu yapılarak çok büyük bir
iş başarıldı.
Peki Paşabahçe gemisinin ilk
seferinde neler yaşandı?
İnsanların o mutluluğunu görmek bizim için çok büyük bir haz
oldu. İnsanlar sanki kendi akrabalarını, bir yakınını görmüş gibi
bir duyguya kapıldılar ve biz o
mutluluğu gördük. Alkışlayanlar
oldu, babası burada vefat eden bir
yolcumuzu alabandaları severken okşarken gördük. Geminin ne
kadar sevildiğini, şehrin hafızası
olduğunu, insanların hayatında
önemli bir yeri olduğunu zaten
biliyorduk ama bunlara tanık
olmak da ayrı bir duygu yaşamamıza sebep oldu.
Ekim 2022
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Afrika’nın merhamet seyyahları:

Mercy Ships

Afrika’da yardıma
muhtaç ve temel
sağlık hizmetlerinden
mahrum insanlara
tamamen gönüllülerden oluşan bir ekiple
1978 yılından bu yana
bölge bölge gezdirdiği hastane gemileriyle sağlık hizmeti
sunan Mercy Ships’te
gönüllü çalışan ilk
Türk olan Cenk Sözer
üçüncü mühendis
olarak hizmet sunduğu kurumun gemisi
Global Mercy’deki
deneyimlerini ve
ülkemizden daha
fazla gönüllünün
neden bu gemilerde
olması gerektiğini
MarineDeal News
okuyucuları için
anlattı
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz,
Mercy Ships’le nasıl tanıştınız?
Ben bir gemi zabitiyim. 2001 yılında mezun olduğumdan beridir de
sektördeyim. Kariyerime Türkiye’de
başladım. 10-11 sene yurt dışında
yaşadım. MAN firmasında çalıştım.
2019 sonunda da gelip ortaklarımla
beraber Schore Marine&Power Engineering kurduk. Aynı işlere devam
ediyorum.
MAN’da
çalışırken
Mercy
Ships’den haberim oldu. MAN onlara yedek parça ve motor konusunda destek oluyordu. Ben de bir gün
gidip bu işi yapacağım dedim. Bu
sene haziran ayında nasip oldu. 1,5
ay Senegal’de demirlemiş Global
Mercy gemisinde üçüncü mühendis
olarak görev yaptım.
Mercy Ships nedir?
Mercy Ships gemileri yüzer birer
hastane. Afrika’da yardıma muhtaç
ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan
insanlara yardım etmeyi benimsemiş bir kuruluş. Hiçbir maddi amaç
gütmeden, tamamen yardım amaçlı
işleyen bir kuruluş. Gemilerin üzerindeki bütün çalışanlar gönüllülük
esasına göre çalışıyor. Bu şekilde hizmet veriyor.
Şu anda aktif iki gemi var Africa
Mercy ve Global Mercy. Africa Mercy
eski bir gemi, neredeyse 40 yaşında. Global Mercy ise son teknoloji
bir gemi. Africa Mercy de yakın bir
Ekim 2022

zamanda komple bir modernizasyona geçecek.
Kuruluşla nasıl iletişime geçtiniz? Çalıştığınız ortamdan bahseder misiniz?
Web sitesi üzerinden başvuruda
bulundum ve çok hızlı bir şekilde
kabul edildim. Sistem herkese açık
ama pozisyonuna göre daha da açık
olabiliyor. Normalde temizlik personelini veya mutfak personelini 1
yıldan aşağı kabul etmiyorlar. Ancak
mühendislik hizmetleri gibi teknik
hizmetlerde kısa süreli başvurular
da kabul edilebiliyor.
Global Mercy, 4 tane jeneratörü
olan elektrikle çalışan bir gemi. İki
pervanesi var. Normalde bir gemide
bir çarkçı başı, bir mühendis bir de
ikinci, üçüncü belki 4'üncü mühendis olur. Elektrikçi, yağcı, silivi vs., 7-8
kişilik bir personel vardır. Bu gemilerdeyse yine bir çarkçı başı ve bir
mühendis var ancak 3 tane üçüncü, 3 tande de 4'üncü mühendis
var. Bunların hepsi de okullarından
mezun olmuş ve stajyer seviyesinde
mühendislerden oluşuyor. Biz oraya
İngilizce bilen öğrencilerden başlayıp stajyerler gönderebiliriz.
Gemide çok güzel bir çalışma
ortamı var. Stajyer olarak gidenlere teknik bir bilgi birikiminden öte
insani açıdan da oldukça önemli ve
global anlamda çok iyi bir kariyer
başlangıcı olur.
Gemide herkes arkadaş canlısı ve
açık fikirli. Herkes sizi sevgiyle karşılıyor. Ulvi bir amaç için orada oluyorsunuz ve bunun faydasını da kaldığınız süre boyunca görüyorsunuz.
Herkes birbirine yardımcı oluyor.
Ameliyat olmuş ve iyileşmiş hastaları gemiden uğurlarken o anda işi
olmayan bütün personel toplanıyor
ve çıkışta alkışlıyor.
Biz Senegal’de Dakar’daydık. Boş
zamanlarımda gezme fırsatım da
oldu. Buradaki insanlar o kadar

uzun zamandır sömürülmeye alışmışlar, fakirlik iliklerine kadar işlemiş. Mercy Ships’i çok seviyorlar ve
her kapı size açılıyor.
Mercy Ships’e başvuru şartları
nelerdir?
Mercy Ships finansal destek
sağlamıyor. 1-2 yıl üzeri görevlerde sağlıyor. Bu da ne demek? Uçak
biletinizi kendiniz alacaksınız, orada harcayacağınız parayı cebinizde
bulunduruyor olmanız gerekiyor.
Pandemide kalkmış ama normalde
aylık 200 dolarlık yemek ve konaklama parası da istiyorlar. 2023’te tekrar
başlayacak. Bir seneden fazla kalacak olanlardan ücret alınmıyor ve
aylık 1000 dolar ödeniyor.
Uzun süreli kalanlar için ailelerini yanlarına alma imkânı da tanınıyor. Gemide akademi var. Çocuklar için lise seviyesine kadar eğitim
imkânı var.
Mercy Ships’in 15-20 ülkede ofisi var. Ülkemizde henüz yok. Amerika’da Mercy Ships’in vereceği bir
sertifikayla bağış kampanyası açılabiliyor. İnsanlar bağış kampanyasına gelen yardımlarla bu gemilerde
gönüllü olarak geçirecekleri süreleri
finanse edebiliyorlar.
Web sitesi üzerinden başvuru
yapılabiliyor. Kısa bir form doldurduktan sonra cevap geliyor ve online
bir görüşmeye tabi tutuluyorsunuz.
Bu değerlendirmeden sonra evrak
gönderme süreçleri başlıyor. Sağlıkla
ilgili birçok test göstermeniz ve pek
çok aşı yaptırmanız gerekiyor. Bunlar da oldukça maliyetli. En sonunda
kabul edildiğinize dair bir belge ve
kontrat gönderiliyor. Buna göre biletinizi alıp sisteme yüklüyorsunuz.
Ayrıca, Covid-19 için aşı belgesi ve
test istiyorlar.
Mercy Ships’e partner olmak için
yılda 250 bin dolar değerinde bağış
veya aynı değerde makine desteği
sağlamanız gerekiyor. Ayrıca maddi desteğin haricinde Mercy Ships’e
yardım için yedek parça desteği de
sağlanabilir.
Oluşum hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Oluşumu internet ortamından
okuyanlar sanki bir Hristiyan misyonerlik hareketiymiş gibi düşünebilirler. Orada kimsenin dini inançlarına
karışılmıyor herhangi bir baskı yapılmıyor. Herkesi kucaklayan bir yapı
var. Buradaki amaç tamamen tedaviye ulaşamayan insanlara tedavi
sağlamak. Bu insanlar bizim ufacıkken fark edip aldırabildiğimiz bir yağ
bezesini dahi aldıramıyor ve bunlar
büyüdükçe yüzlerini ve vücutlarını deforme eder hale geliyor. Afrika kültüründe de bu tarz hastalar

Cenk Sözer
lanetliymiş gibi görülüp toplumdan
dışlanıyor. Bu gemilerde en çok bunlar gideriliyor. Ayrıca, doğuştan ve
sonradan olma fiziksel bozukluklar
düzeltiliyor. Katarakt ameliyatları
yapılıyor. Katarakttan gözleri kapanmış ama 1 saatlik ameliyattan sonra
görmeye başlayan çok insan oldu.
Tek seferde kesin çözüm getirilebilecek hastalıklar tedavi ediliyor. Uzun
tedavi gerektirecek kanser gibi hastalıklar ise kabul edilmiyor. Çünkü
gemiler bölge bölge geziyor.
Bir bölgede tedaviye başlamadan 1 sene önce hizmet verilecek
devletle anlaşılıyor ve kara ekipleri
köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba
gezip lokal dilleri konuşan insanlarla
bulabildikleri bütün hastalara erişim
sağlıyorlar ve onları bilgilendiriyorlar.
Hastaların bütün ulaşım maliyetlerini karşılıyorlar. Mercy Ships bir bölgeye gittiğinde operasyon için her şey
hazır hale getirilmiş oluyor. Sürecin
devamı için sadece hastaların gelmesi gerekiyor. Bunların haricinde
hastaneyi görüp gelen de var.
Mercy Ships gönüllülere neler
katabilir?
Ben oradaki her günümün
anlamlı kılmaya çalıştım. Manevi
olarak çok büyük bir tatmin kattı.
Günlük hayatımızda hep bir şeylerin peşinden koşturuyoruz. Maddi
anlamda kazanç peşindeyiz. Aynı işi
hiçbir kazanç olmadan yaparak üst

katta ameliyat olan birisine katkıda bulunmak insana inanılmaz bir
manevi haz sağlıyor.
Örneğin, Africa Mercy’de yıllardan beri çözülemeyen bir problemi bulunan bir MAN makinası
varmış. Bana iletildi bu ve ben de
bu sorunu gemideki mühendislerin de yardımıyla 2 günde çözdüm.
Ertesi gün kendi gemime geldiğimde Çarkçıbaşı insanları topladı ve
benim için dua ettiler. Gemide her
şey motivasyon üzerine. Global
Mercy’nin kaptanı gemide 20 senedir gönüllü olarak yaşıyormuş.
Mercy Ships Türkiye’de çok
tanınmıyor. Ben de oraya gidip
Türkiye’den geldim dediğimde çok
şaşırdılar. Daha sonra öğrendik
ki organizasyonun tarihindeki ilk
Türk benmişim.
Türkiye’de Mercy Ships’in bilinirliğini artırmak istiyoruz. Ben
Türkiye Ambassador’u olacağım.
Kuruluşla bağlantı kuranlar bana
yönlendirilecek ve ben de onlara
yardımcı olacağım.
Gemi aynı zamanda tamamen
yeşil bir gemi. Kesinlikle içinden
çöp çıkmıyor. Her şey yakılıyor, 500
kişilik gemiden 1 haftada çıkan çöp
oranı sadece 1 çuval.
Gemi üstünde herkes eşit.
Yemek saatinde bile kaptan dâhil
sıraya girmek zorunda. Sadece
nöbetçilerin önceliği var.
Gemide sosyal anlamda her şey
var. Sineması, kafesi, alkol yasak.
Dışarı da çıkabiliyorsunuz. Kaptan
limandan çıkışa karar veriyor. Belirlenen saatlerde gemide olmanız
gerekiyor. Bir dakika dahi gecikseniz sizi bulmak için harekete geçiyorlar.
Gemide düşünülmemiş hiçbir
şey yok. Uçaktan indiğiniz anda
Mercy Ships bünyesi altında bütün
işlemleriniz hallediliyor. Gemide
insanlar sizi çok sıcak karşılıyor.
Herkes çok açık fikirli.

www.marinedealnews.com
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Navlun fiyatlarında
asimetri var
A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

Eylül ortası itibarıyla
navlun fiyatları düşüş
trendinin 29'uncu
haftasına adım attı.
Görüntü düşüşün
devam edeceği yönünde! Navlun fiyatlarındaki iniş katılaştığına
göre; tüketici talebindeki daralma neticesinde yük miktarı azalıyor, haliyle gemilerdeki boş slotlar artıyor
diyebiliriz. Demek ki,
taşıma hacminde arz
fazlası oluşuyor, yani
taşıma kapasitesi talebin üstünde kalmaya
başlıyor
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Taflıyıcılar arasındaki yük kapma
oyunlarına hazır olalım! Bu da
navlun fiyatlarının rekabetten
dolayı düflmeye devam edece¤inin açık bir göstergesidir.
Son dönemde, uzun-dönem
navlun kontratları ile spot de¤erler birlikte düflüyordu ve bu düflüfl
sırasında uzun-dönemli navlun
kontratları spot de¤erin üstünde
seyrediyordu. fiu sıralar ise bu
iki de¤er eflitlenmekle kalmadı¤ı
gibi spot de¤erler daha da azalarak, kontratların altına giriyor.
Yanlıfl hatırlamıyorsam benzer
bir trendi 2015 yılında da yaflamıfltık. O dönemde de -günümüze benzer flekilde- küresel ekonomik büyüme beklentisi düflük,
istikrarsızlık ve navlun savaflları
ise sertti.
Bu dönem için navlunların yönü
çok normal, spot de¤erler afla-

¤ı inerken yük sahiplerinin daha
yüksek maliyetli uzun-dönemli
kontratlarına devam etmelerini
beklemek naiflik olur. Onlarda
yeni kontrat yaparak maliyetlerini
indirmek istiyor. Gerçi flunu yazmadan geçemeyiz, spot ifllemler,
piyasanın küçük bir bölümünü
oluflturmaktadır. Yüksek hacimli
ifllemler uzun-dönemli kontratlar ile gerçeklefliyor. Elbette ki,
pazarlık gücü düflük olan, spot
fiyattan taflıma yaptıran yük sahipleri, spot de¤erlerin düflmesi sayesinde önemli bir pazarlık avantajı
elde etti. Kimi yük sahipleri de spot
de¤erin daha da düflece¤i beklentisi ile kontrat de¤erlerini spot
fiyatların da altına güncellemeye
çalıfltı¤ı için kontrat de¤erleri de
spot fiyatın altına sarkmaya baflladı. Çok normal, iyi beklenti her
zaman satın alınır.

ALWAYS

Piyasa allak bullak oldu
Hal böyle olunca son birkaç
ay içinde piyasa allak bullak
oldu. Daha geçen yıl gemide bofl
yer arayan yük sahipleri, flu sıralar en düflük fiyat teklifini arıyor.
Bu durum taflıyıcılar için ani bir
tecrübe oldu ama hâlâ pandemi öncesi seviyelerin üzerinde
kalmaya devam eden navlun
de¤erleri, fırsat döneminin sona
ermedi¤ini gösteriyor. Meselenin ana sebebiyse 2015 yılına
benzer flekilde, yakın dönemde
yüksek ciro, yüksek satıfl hacmi
yaflayan perakende sektörünün
flu sıralar stok havuzunda yüzüyor olması. Tüketim azalmaya
baflladı. Siparifller erteleniyor ya
da iptal ediliyor.
Navlunlar pandemi
öncesi değerlere döner mi?
Bu soruyu sıkça cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Meselenin iki kanalı var; talep ve
arz! Talep ekonomik faaliyete
ba¤lı, tüketim arttıkça talep
artıyor. Arz tarafındaysa filo
kapasitesinden bahsedebiliriz.
HSBC Global Research raporuna göre navlun fiyatlarındaki
derin düflüfl ileride de yükselen
taflıma kapasitesi ile azalan yük
miktarının uyumsuzlu¤una ba¤lı olacak. HSBC'ye göre 2022
yılında taflınacak konteyner
miktarı yüzde 2, 2023 yılında
yüzde 3 oranlarında afla¤ı inerken filo kapasitesi 2022 yılında
yüzde 6,2, takip eden yıl ise
yüzde 6,5 yükselecek. Gidiflat,
kapasite de¤iflimleri ile 2024
yılında navlun fiyatlarının dip
seviyelere inerek taflımacı kârlılıklarının günümüze kıyasla bir
hayli eriyece¤ini gösteriyor.

Sektörde anomali
oluşuyor!
Her yükseliflin doruk noktasında sektörlerin “kendi tabiatında müthifl” olan “hedef” de¤eri görülür. Sektör bu de¤ere en
az bir defa dokunur. Maalesef ki
her sıçrayıflın bir inifli de oluyor.
Bu durum Kahneman’ın kayıptan kaçınma hikâyesine benziyor.
Örne¤in, hepimiz iyi biliyoruz
ki tüketici talebi fiyatlara göre
seyretmektedir. Fiyatı düflenin
talebi yükseltmekte, fiyat yükseliflleri ise talebi azaltmaktadır.
Ama navlun fiyatı düfltükçe talep
yükselmiyor! Demek ki -pandemi sebebiyle- navlun fiyatlarında bir asimetri olufltu: Fiyat
artınca yaflanması gereken talep
azalması gerçekleflmedi¤inden,
fiyatlar düflünce de talep artıflı
yaflanmıyor. Normal bir ekonomi ikliminde, farklı bir sektörde
olsa fiyat düflüflleri bir kazanç,
fiyat artıflları ise kayıp olarak
görülmelidir ama yük sahipleriyle navlun fiyatları iliflkisinde böyle olmadı. Fiyatlar düflünce talep
artmadı. Çünkü anomali var.
Peki anomali nasıl olufltu? Pasta büyürken yapılan pazarlıklar
daha rahattır, giderek küçülen
bir pasta için sürdürülen pazarlıklar ise zordur çünkü iflin içinde
büyüyen kayıplar vardır. Pasta
küçülmeye baflladı¤ı -yani tüketim azaldı¤ı, stoklar fliflti¤i- için
taflıyıcılar kayıptan kaçınmaya
çalıflırken di¤er bir deyiflle daha
fazla yük peflinde koflarken navlun fiyatlarını süratli bir flekilde
afla¤ı çekmektedir. Bakalım bu
iklim ne zaman anomali ortamından kurtulacak?
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler
yatırım danıflmanlı¤ı kapsamında de¤ildir.

Çin'in gemi inşasının üç ana
göstergesi dünyanın ilk sırasında

www.kuzeybrokers.com
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Çin Gemi Sanayicileri Derneği,
ocak-ağustos ayları arasında
Çin’in gemi inşasının üç ana
göstergesinin dünyanın ilk sırasındaki yerini korumakta olduğunu duyurdu.
En son verilere göre, ocakağustos arasında Çin’in gemi
inşasında tamamlanan projeleri,
yeni alınan siparişleri ve devam
eden siparişleri sırasıyla 23 milyon 935 bin, 28 milyon 53 bin ve
102 milyon 30 bin dwt’i bularak
küresel piyasanın sırasıyla yüzde 45,4, yüzde 50,6 ve yüzde
47,7’sini oluşturdu.

Yeni alınan siparişlerle beraber Çin’in küresel yüksek nitelikli gemi pazarındaki payı gittikçe artıyor.
Çin, LNG gemileri küresel piyasasının yaklaşık yüzde
30’unu oluştururken ülkenin
10.000 TEU üzerindeki konteyner gemileri ise küresel pazarda
yüzde 43,9’luk bir paya sahip.
www.marinedealnews.com
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Signs point to higher risk of recession
‘Closely monitoring
global inflation’
The Monetary Policy Committee of the CB in a statement
it issued said: “The weakening
effects of geopolitical risks on
global economic activity continue
to increase. Global growth forecasts for the upcoming period
are being revised downwards and
recession is increasingly assessed
as an inevitable risk factor.”
The bank also noted that it was
closely monitoring “the effects of
high global inflation on inflation
expectations and international
financial markets.”
Can lower rates really bring
down inflation?
When one speaks of a demandbased inflation situation, the correlation between the interest rate
and the inflation rate is reversed.
The lower the rates, the higher the
inflation rate. Türkiye’s monetary
policy is causing the inflation rate
to increase and not fall. Rate cuts
definitely do not have a positive
effect on the inflation rate.
Fighting inflation at the
expense of growth ?
Many central banks around
the world have taken a hawkish stance on global inflation and
have been increasing the interest
rates since early 2022, giving up
on pursuing higher growth rates
to prioritize fighting inflation. The
Central Bank of Türkiye however has continuously introduced
rate cuts, and is now named as
the bank with the most negative
interest rates globally. The rate
cuts also reflect negatively on the
foreign exchange rates. The bank,
using up reserves, tries to intervene in the market to hold the
rate of the lira at a certain level. As

The Central Bank of the
Republic of Türkiye (CB) has
delivered a second 100-base
point in September to 12%
to the interest rate, which
stood at 14% in January
2022. In its statement following the rate hike, it said
the current interest rate is at
an adequate level

that it's raising interest rates by
0,75 percentage point, following
its September meeting, showing that it remains committed to
fighting inflation at the expense
of growth. Also, those who had
predicted that the Federal Reserve
will begin rate cuts in 2023 have
now faced the fact that the central
bank members aren’t quite there
yet. Central banks of other developed countries are taking steps to
close the gap in interest rates they
have with the Fed.

stated by Minister of Treasury and
Finance Nureddin Nebati, Türkiye
choses to set itself apart from the
other countries by implementing a
production, employment, exports
and growth-focused economic
programme. Although the country’s economy management assert
that the inflation rate will start to
fall in 2023, the above 80% inflation rate which is currently in
place is negatively affecting the
markets. As the lira depreciates in
value, closing the foreign debt gap
is becoming tougher as borrowing
occurs in foreign currency. As the
amount of investment goes down
due to high inflation, ambiguity in
the markets increases and anticipation of higher inflation rises. As
such, there is a decrease in the
willingness of foreign investors in
investing in the country. Ordinary
citizens, trying to protect their
earnings, are turning to several
financial instruments to at least
save a bit of their financial assets.
Although the growth rate continues to increase in the country, the
unstoppable inflation continues to
harm the economy.

Fed openly pronounces
possibility of recession
The US central bank also
revised its growth rate down, saying that it expects the American
economy to grow 0,2% this year,
down from its previous forecast of
1,7% growth made in June. Federal
Reserve Chair Jerome Powell also
said that the rate hikes could tip
the US economy into recession
and noting that the possibility of
a soft landing has become “very
challenging.” As such, the Fed will
most likely continue to increase
rates and others such as the European Central Bank and the Bank
of England, are following suit. This
is paving the grounds for a recession environment to form in global
markets.

What the rest of the
world is doing
The Federal Reserve announced

Aggressive rate hike from ECB
The ECB announced an aggressive rate hike in September, and also
in its statement about the decision
said it was likely to increase the
rates even higher. "This major step
frontloads the transition from the
prevailing highly accommodative
level of policy rates towards levels
that will ensure the timely return of
inflation to the ECB’s 2% mediumterm target," the bank's Governing
Body said in a statement. 16
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Mart 2021
2019
2022
July

16 NEWS

Sanmar Shipyard delivers five tugs in one week
Sanmar Shipyards recently delivered five
vessels in a single week from its extensive catalog of technologically-advanced
and eco-friendly tugs and workboats to
operators in Europe and the Americas,
including two new first-time customers
in Bulgaria.
The diverse range of four tugs and a
mooring boat – all constructed at Sanmar’s purpose-built state-of-the-art ship-

yards in Türkiye– have been delivered
to SAAM Towage in Panama, MedTug
in Rotterdam, Sanmar’s own fleet and
Bulgarian operators BMF Tug Service and
Trans-Port-Lane.
Rüçhan Çıvgın, Commercial Director
of Sanmar Shipyards, said: “The first half
of the year has been good for us and we
are in a strong position going forward.
These latest deliveries demonstrate how

we can offer a wide range of tugs and
workboats based on innovative designs
and using the latest technologies, to
meet the different needs of our clients.
Our shipyards operate to the highest
environmental standards and we are at
the forefront of the drive to a sustainable
low-emission and emission-free towage
industry, and I am pleased that these
latest deliveries confirm once again that

we are able to serve the varying needs of
both huge international operators and
those providing towage and mooring services on a much smaller scale.”
Bogacay XLIII, renamed SAAM QUIBIAN by her new owners is the seventh
Sanmar tug delivered to SAAM Towage.
70-tonnes ahead bollard pull (BP) tug is
based on the exclusive-to-Sanmar RAmparts 2400SX design from renowned

Canada-based naval architects Robert
Allan Ltd. It will work in Panama Canal
Waters alongside one of its six sister tugs
previously delivered to SAAM Towage
by Sanmar.
At the same time, Sanmar also delivered the tug SANMAR TERMINAL XXV,
a RAstar 2800 design from Robert Allan
Ltd, which had been part of its own fleet
in Türkiye, to MedTug SA. She has been
renamed MED BELLATRIX and will work
in the Port of Rotterdam. She can achieve
75-plus tonnes bollard pull ahead and is
the fifth tugboat in total that Sanmar
has delivered to MedTug SA.
Meanwhile, the new-build DELICAY X
has joined Sanmar’s own fleet operations
at Izmit, Türkiye. The ATD tug, which can
achieve a BP of 75 tonnes over the stern, is
based on the exclusive-to-Sanmar TRAktor-Z 2500SX design from Robert Allan Ltd.
Sanmar also delivered its specialist
compact tug GOKCAY II to new client BMF
Bulgaria where, renamed AQUILA 2, it will
work in Burgas, the largest port in Bulgaria. The vessel, which can achieve a BP of
16 tonnes, had been in stock at Sanmar’s
Altınova Shipyard. Based on the, again
exclusive-to-Sanmar, RApport 1600SX
Mooring Boat design from Robert Allan
Ltd, the Gokcay Class has been designed to
address the challenges of modern, line-handling and smaller ship-handling tugs.
In its other sale to a new customer, Sanmar delivered VECTOR, an 11m
mooring boat from its fleet in Türkiye,
to Trans-Port-Lane Bulgaria where it will
work in Varna on the Black Sea.

Global recession
risk rises for 2023
15

The World Bank (WB)
recently issued a report,
warning that the risk of a
‘global recession’ is rising
as central banks worldwide
raise rates simultaneously.
In the report released on 15
September, the WB noted
that central banks around
the world have been raising interest rates this year
with a degree of synchronicity not seen over the past
five decades a trend which
WB said is likely to continue well into next year.
The Bank predicted that the
currently expected trajectory of interest-rate increases
and other policy actions
may not be sufficient to
bring global inflation back
down to levels seen before
the pandemic.
Markets expect tighter
monetary policies to have
a positive effect on bringing
down the inflation rate.
It looks like combating
inflation will remain on
the table for most economy management teams
around the world over the
next few years. Only time
will tell which of these
countries will have profited
or lost because of the policies implemented in this
process.
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Türkiye's flagship-to-be Anadolu to be delivered at year-end
Ismail Demir, head of the Defense
Industry Presidency SSB, hosted a
multi-purpose amphibious assault
ship and flagship-to-be, the Anadolu on 18 September.
The Anadolu, on display at the
shipyard in İstanbul’s Tuzla, is one
of the platforms that can carry not
only the naval forces but also Türkiye’s position in diplomacy to a
very high level with its facilities and
capabilities.
The Anadolu, a landing helicopter
dock (LHD) type vessel, is planned to
be delivered to the Naval Forces Command at the end of the year.
Final tests are currently being
carried out on the platform, which
was launched in 2015 under the
leadership of the Presidency of
Defense Industries (SSB).
İsmail Demir, head of the SSB,
said during the press tour that a
new era has begun with the Anadolu.
“Within the scope of the project,
a force of at least one battalion in

given to the National Unmanned
Combat Aerial Vehicle System
(MIUS), is preparing to make its
maiden flight, while Hürjet is an
advanced jet trainer and light attack
aircraft developed by Turkish Aerospace Industries (TAI).
AH-1W SuperCobra helicopters and general-purpose helicopters will also be deployed on the
Anadolu.
'TF2000 on the way'
Demir, who also responded to
questions from MarineDeal News
said a new I-class of the TF-2000
was underway.

the Aegean, Mediterranean and the
Black Sea will be able to transfer
to the crisis region with its own
logistics support, without the need
for home base support,” Demir said.
Demir further stated that the

LHD project, which started in 2015,
is about to be completed, that the
rate of domestic production on the
ship is around 70% and that they
are working with a very wide chain
of sub-loaders.

“This will be the largest warship
in our country and there are only
12 countries in the world that have
ships of this scale. Our navy will
strengthen its power with this ship,”
Demir said.
Demir also stressed that the
weapon systems, radar and electronic warfare systems, and avionics systems on the ship were
all developed by Türkiye’s defense
industry with national resources.
The ship, which was launched in
May 2019, started sea acceptance
tests in June 2022 and tests are still
ongoing.
'Work is ongoing'
Demir went on to say that the
ship, which will be a part of the
NATO alliance, will be the world’s
first such ship deployed with
unmanned combat aerial vehicles
(UCAVs) that will land on and take
off from it.
He said that work is ongoing
with Turkish drone magnate Baykar
in this regard.
The Bayraktar TB3 UCAV, which
is currently under development at
the Baykar facilities, is a variant of
the famed Bayraktar TB2.
Demir noted that in the upcoming period, not only the UCAVs
but also domestic aircraft such
as Kızılelma and Hürjet will also
be among the aircraft that will be
deployed on the Anadolu.
Kızılelma ("Red Apple"), the name

Characteristics of LHD Anadolu
n Length 232 m
n Beam 32 m
n Draught 6.9 m
n Displacement 27,079 tons
("amphibious assault ship" configuration) / 24,660 tons ("STOVL aircraft
carrier" configuration)
n Propulsion 5 x 8,000 kW
(11,000 hp) Navantia Man Diesel
Generators, 2 x 11 MW (15,000 hp)
Siemens SiPOD , 2 x 1,500 kW (2,000
hp) bow thruster
n Speed 21 knots
n Range 9,000 nautical miles
Complement
n 4 x LCM or 2 x LCAC
Sensors and processing
systems
n SMART-S Mk.2 S-band 3D
radar, SPN-720 Naval Precision
Approach Radar, GENESIS-ADVENT
Combat Management System, IRST,
IFF, TDL, VMF, SATCOM, LWR, DDS,
Torpedo Defense System
Armament
n 1 x RAM
n 2 x Phalanx CIWS
n 5 x 25 mm Aselsan STOP
RCWS
Aircraft carried
n 4 x T-129 ATAK
n 8 x As532 or CH-47F
n 2 x S-70B Seahawk
n Baykar Bayraktar TB3 or
Baykar Bayraktar Kızılelma UCAV
n Total 30 to 50 x folding-winged
Bayraktar TB3

Düzgit and Beşiktaş sign
50% partnership

www.adv-polymer.com
October
2022
Ekim 2022

Düzgit Yalova Shipbuilding, a
subsidiary of the Düzgit Group of
Companies, has signed an equal
partnership deal with Beşiktaş
Shipyard.
Under the agreement, Beşiktaş
Shipyard has become an equal
partner in the Düzgit-owned shipyard in Yalova. The next target after
the partnership, which was registered on 18 August 2022 with the
Commercial Register, is the construction of a 250 by 16 meter pier.
Additionally, a 227m long floating
dock for Panama-size vessels will

be operated by partnership.
The revamped yard is expected
to go into service in 2023. The yard
plans to dock 40 vessels a year following new investments, and later
increase this figure to 70 ships a
year through a capacity increase.
The yard will have the capacity to
carry out repair jobs on five vessels
at the same time.
Düzgit had earlier built two
8500-DWT and one 16000-DWT
chemical tankers at its Yalova
shipyard grounds of 54,000 square
meters.
www.marinedealnews.com
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'Japonya ve Türkiye arasındaki ticari
ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz'
Dünyanın en büyük
nakliye şirketlerin Japonya merkezli Mitsui O.S.K.
Lines (MOL) Türkiye
Kuzey Afrika, Doğu
Avrupa ve CIS ülkeleri Sorumlusu Satoshi
Katada, Enerji ve Açık
Deniz İşletmeleri
Genel Direktörü
Kenta Matsuzaka ve
Avrupa&Afrika Genel
Temsilci Tatsuro
Watanabe Türkiye
ziyaretlerinde, ülkemizdeki denizcilik
sektörünü, deniz
ticaretini, enerji yatırımlarını ve buradaki
projeleri hakkında
özel açıklamaları
MarineDeal News’e
yaptı
Ukrayna-Rusya savaşından
sonra ortaya çıkan enerji krizi
nedeniyle gelecek kış "karanlıkta kalma" korkusu yaşayan
Avrupa ülkeleri, yüksek fiyatlara rağmen daha fazla sıvılaştırılmış gaz alıyor. Bakıldığında Japonya da dünyanın
en çok LNG ithal eden ülkeleri arasında yer alıyor. Süreci
değerlendirdiğimizde Avrupa'nın LNG alımları Asya'yı
önümüzdeki günlerde nasıl
etkiler? MOL’ün bu yöndeki
yatırım planları neler?
n Kenta Matsuzaka: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş
deniz ticaretini oldukça etkiledi. Odessa Limanı’nın kapatılması bölgeye yapılan ticareti
de kesti. Ukrayna özellikle tahıl
ihracatında oldukça önemli
bir ülke olduğundan ve Rusya ile Avrupa arasındaki kargo
işlemleri kökten değiştiğinden
denizcilik sektöründe sigorta
poliçelerinde değişimler oluştu.
n Kenta Matsuzaka: Avrupa ülkelerinin en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya’dan
gaz alımını durdurduktan sonra yerine koyacak bir alternatif
ihtiyacı oluştu. ABD de bu noktada devreye girerek Avrupa’ya
Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
tedariki sağlamaya başladı. Bu
durumda da LNG’lerin taşınması için deniz nakliyesine
ihtiyaç duyuldu. Bu durum
özellikle ham petrol fiyatlarınEkim 2022

Tatsuro Watanabe
Satoshi Katada

da ve Aframax marketlerinde büyük artış yaşanmasına
neden oldu. Bu gelişme denizcilik sektörü için büyük bir fırsat olarak görülebilir.
Japonya'da 2025'te düzenlenecek EXPO Dünya Fuarı’nı, 28
milyon kişinin ziyaret etmesi
bekleniyor. Türkiye ve Japonya ilişkilerini göz önüne alarak enerji, ekonomi ve karşılıklı
yatırım ilişkileri ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
n Kenta Matsuzaka: Tokyo’da düzenlenen bu etkinlik
oldukça faydalı. Geçtiğimiz
dönemde savaş, pandemi ve
enflasyon problemi Japonya’yı
da oldukça etkiledi. Bu nedenle yakın zamanda bir yatırım
yapamadık.
Bu etkinliği düzenleme
nedenleri nelerdir?
n Kenta Matsuzaka: Biz
şirket olarak dünya genelinde yatırımlar yapıyoruz. Ancak
bunun için şirket adına gelecek
vaat eden ve güvenilir ülkeleri tercih ediyoruz. Türkiye
de bizim için böyle bir ülke.
Bay Katada da 6 yıldır Türkiye kanadıyla ilgileniyor. Türkiye’nin ekonomisindeki büyü-

Kenta Matsuzaka

meyi yakından takip ediyoruz
ve şirketimiz adına bir şans
olarak görüyoruz. Bu anlamda
buradaki etkinliğimizi genişletmek istiyoruz.
Türkiye’yi deniz yolu taşımacılığı noktasında nasıl
buluyorsunuz, yatırımlar ve
gelecek beklentileriniz neler?
n Satoshi Katada: Türkiye’de daha önce bulunmadım ama burası konusunda
özellikle denizcilik faaliyetleri
hakkında oldukça bilgi sahibiyim. Gemi inşası ve tamiri,
gemi yönetimi ve armatörlük
faaliyetleri konusunda oldukça başarılı buluyorum. Japon
Hükûmeti Afrika ile olan ticari ilişkilerimizi geliştirmemizi
ve buradaki yatırımlarımızı artırmamızı istiyor. Ancak
Afrika bizim için oldukça uzak
ve şirketlerin buraya yönelik
ilgilisi ve tecrübesi pek fazla
değil. Türkiye’de ise Afrika ile
ticari ilişkiler oldukça gelişmiş
durumda ve pek çok şirket
burada ticari faaliyet yürütüyor. Biz de Japon ve Türk
şirketlerinin Afrika üzerinde
ortak çalışmalar yürüttüğü
projeler geliştirmek istiyoruz.

Tosyalı Holding’le Karadeniz
ve Hazar Denizi ile Cezayir
üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Japonya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz.
n Tatsuro Watanabe: Afrika’daki açlık probleminin
çözülmesinde en önemli etken
bölgedeki yetersiz lojistik altyapısını geliştirmek olacak.
MOL’de
sıfır
emisyon
hedeflerine ulaşmak için
yapılan çalışmalar nelerdir?
n Kenta Matsuzaka: Şirketimiz geçtiğimiz haziran
ayında 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedefini açıkladı.
Denizcilik sektörü adına 2050
yılına kadar bile olsa karbon
salınımlarını en aza indirmek
çok büyük bir mücadele olacak
ciddi yatırımlar gerektirecek.
Bu tüm şirketler adına, toplum
için ciddi bir sorumluluk. 2050
yılı hedeflerine ulaşmak için
mevcut deniz yakıtlarını emisyonsuz olanlarla değiştirmemiz gerekiyor. Şu an için henüz
emisyonsuz bir yakıt bulunmuyor. LNG bu alanda şimdilik
öne çıkıyor. Gelecekte amonyak
yeşil bir enerji için iyi bir kay-

nak olabilir diye düşünüyorum.
Amonyak motorlarda yanabiliyor ancak deniz yakıtı olarak
henüz yeterli düzeyde değil.
Biz de şu anda deniz yakıtı
olarak amonyak kullanımının
araştırılmasına yönelik MAN
ile ortak bir proje yürütüyoruz. Amonyak şu anda üretiminde karbon salınımı olduğu
için gri kategoride sayılıyor. Bu
nedenle de karbon salınımlarına olumlu bir yönde katkı yaptığı söylenemez. Biz de MAN
ile birlikte tamamen emisyonsuz yeşil bir deniz yakıtı olarak amonyak geliştirilmesine
odaklandık. Metanol da yeşil
deniz yakıtı olarak öne çıkan
adaylardan birisi. Metanol şu
anda emisyon oranlarını yüzde 89 civarında düşürebiliyor.
Metanex isimli şirket ise şu
anda hidrojen destekli metanol üretimi gerçekleştirerek bu
oranı yüzde 100’e çıkarmaya
çalışıyor. Biz de bu çalışmalar
içerisinde yer alıyoruz.
n Kenta Matsuzaka: Genel
olarak
değerlendirdiğimizde çalışmalar devam ediyor.
Henüz kimse nihai yeşil yakıt
budur diyemiyor. Bu nedenle
çalışmalar devam ediyor.
n Tatsuro Watanabe: Biz
MOL olarak filomuzun büyük
çoğunluğunu
halihâzırda
LNG’ye geçirmiş durumda
olsak da amacımız amonyak
ve hidrojen gibi yakıtları kullanarak tamamen emisyonsuz seyir gerçekleştirebilmek.
Şirket olarak mottomuz her
zaman yapabildiğimizin en
iyisini yapmak. Sürekli olarak
bugünden daha iyisini yapmalıyız. Bugün için en iyi çözüm
LNG ancak hedefimiz her
zaman daha çevreci olmak.
Küresel enerji ihtiyacında
MOL, nerede duruyor?
n Kenta Matsuzaka: Enerji
sektörü bir değişim içerisinde. Aktif olarak petrol yakıtlarının taşımacılığına ve ticaretine devam ediyoruz ancak
önümüzde belirlenmiş resmî
bir emisyon azaltma kuralı bulunuyor ve henüz hangi
yakıt türünün öncelikli olacağı belli değil. Amonyak, hidrojen, metanol, güneş ve rüzgâr
enerji çiftlikleri gibi pek çok
alternatif kaynak söz konusu.
Biz şu anda gelecekte şu yakıta
yatırım yapacağız diyemiyoruz.
Yaptığımız yatırımlar mevcut
değişim süreci içerisine adapte olmak ve gelecekteki enerji
kaynakların uygulanabilirliği
üzerindeki araştırmaları desteklemek üzerine. Sonuç olarak sıfır emisyon çalışmaları
kapsamında getirilen kural
değişikliklerinin süresi giderek azalıyor ve kullandığımız
enerjinin değişime uğrayacağı
kaçınılmaz bir gerçek.
www.marinedealnews.com
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HAVELSAN, BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladı
‘BAHA'yı güncelledik’
HAVELSAN Simülasyon, Otonom
Özçelik, BAHA üzerinde bu
ve Platform Yönetim Teknolojileri
AR-GE ve Mühendislik Direktö- çalışmaları tamamladıklarını ifarü Mehmet Onur Özçelik, BAHA de ederek, "BAHA'yı güncelledik.
insansız hava aracının HAVEL- Şu anda yeni bir tasarım olarak
SAN'ın öz kaynaklarıyla başlat- tamamen farklı özelliklere sahip
tığı proje kapsamında üretilen bir platform ile uçuş testlerimizi
bir insansız hava aracı olduğunu gerçekleştiriyoruz. Çok yakın bir
zamanda bu platformu denemek
belirtti.
BAHA’nın HAVELSAN’ın önem- için sahalarda olacağız. BAHA
li bir projesinin bir bileşeni oldu- sadece silahlı kuvvetlerimiz için
ğunu belirten Özçelik, "BAHA ilk tasarladığımız bir ürün değil,
ortaya çıkarken yerli ve milli oto- bunun yanı sıra dost ve müttefik
pilot yazılımımızı ve sürü algorit- ülkelerimiz için de ihraç etmek
malarımızı test etmek için kulla- istediğimiz ürünlerimizden bir
nılan bir platformdu. Biz bu plat- tanesidir. Bu kapsamda biz birçok
form üzerinde algoritmalarımızı ülkeye farklı etkinliklerde ürünügeliştirdik. Yapılan geliştirmelerin müzü tanıtıyor ve bununla ilgili
testlerini silahlı kuvvetlerimizin test ve demo faaliyetlerinde buluolduğu bölgelerde gerçekleştirmek nuyoruz. Bu kapsamda anlaşma
istedik ve birçok alana gittik. Bunu imzalamak için yoğun çaba sarfeyapmaktaki amacımız öncelikle diyoruz." ifadesini kullandı.
silahlı kuvvetlerimizin bölgedeÇok uzaktan tespit ve teşhis
ki ihtiyacını doğru tanımlamak,
yapabilecek
görmek ve yerinde test etmekti.
Yeni BAHA'nın birçok özelliBununla birlikte bu test platformunun kendisini de geliştirmiş ve ği olduğunu vurgulayan Özçelik,
daha iyi hale getirmiş olduk." dedi. "Bunlardan en önemlilerinden biri-

si aslında uçuş için uygun olmayan hava şartlarında artık uçabilecek olmasıdır. Bu kapsamda
özellikle soğuk hava şartlarında,
sızdırmazlık özelliği ile birlikte
belirli yağmur ve yağış şartları
altında uçuş yapabiliyor olacak.
Bununla birlikte görüntüleme sistemi olarak kameraları çok daha
gelişmiş, çok daha uzak mesafeden tespit ve teşhis yapabilecek
özellikte elektro optik sistemleri
olacak. Yine üzerinde sinyal karıştırma ortamında stabil bir şekilde
uçabilmesini sağlayacak çözüm-

ler var olacak. Bunları geliştirmek
için sahada birçok test faaliyetinde bulunduk. Yeni prototipin üretimi bitti, şu an uçuş testlerinde,
kullanıcı demo faaliyetlerimize
başladık. Bu kapsamda yeni geliştirdiğimiz uçağımızı test ediyoruz,
umarım çok daha iyi sonuçlar alarak silahlı kuvvetlerimize destek
olacağız. Yeni prototipin üretimi
bitti, şu an uçuş testleri devam
ediyor. Önümüzdeki dönemde
dijital birlik projesi ile birlikte kullanıma alınmasını öngörüyoruz.
Dijital Birlik Projesi insansız hava

araçları, insansız kara araçları
ve insansız deniz araçlarından
oluşan bir proje. Arkasında yine
HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu
komuta kontrol sistemi ile beraber tam entegre bir sistem olarak
aslında geleceğin muharebe sisteminin alt yapısını oluşturuyor.
Bu kapsamda HAVELSAN'ın ciddi
ürün çalışması var" diye konuştu.
Özçelik, BAHA'nın yüzde 90
oranında yerlilik oranına sahip
olduğuna işaret ederek, "Tasarımı
bizim tarafımızdan yapılıyor, gövdesi tamamen yerli firmalarımızla
üretiliyor. İçeriğinde kullandığımız
komponentleri çoğunlukla yerli
firmalarımızdan alıyoruz." şeklinde konuştu.
BAHA’nın farklı tip ve ağırlıklarda faydalı yük taşıyabilen yeni
platformları üzerinde de test ve
performans testlerinin yoğun
şekilde devam ettiğini belirten
Özçelik, hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni anlaşmalar imzalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
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Süveyş Kanalı'na zam geliyor
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı
ve Genel Müdürü Amiral Ossama Rabiee Ocak 2023 itibarıyla
transit geçiş ücretlerine zam
geleceğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca fiyat
güncellemeleri belirlenirken
gemilerin çeşitli zamanlardaki ortalama navlun oranların
hesaplandığı bir dizi veriden
yararlanıldığı belirtildi. Buna
göre, Süveyş Kanalı'nı kullanacak kuru yük ve yolcu gemilerinin transit geçit ücretleri
yüzde 10 artacak. Diğer gemi
türlerinde ise artış oranı yüzde
15 olarak belirlendi.

Global çaptaki ekonomik
krizin etkisiyle günlük ham tanker kiralama oranları 2021'deki
ortalama oranlara göre yüzde
88, LNG taşıyıcıları için ortalama günlük fiyatlar bir önceki
yıla göre yüzde 11 artış gösterdi.
Kanal İdaresi, tankerler ve konteyner gemileri dâhil tüm gemi
türleri için geçiş ücretleri yüzde
15 oranında artırırken kiralama
oranlarının şu anda son derece
düşük olduğu kuru yük gemileri ve pandemi sırasında neredeyse tamamen kapalı olan bir
sektör olan yolcu gemileri için
bir istisna gösterdi.
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'Fed uzun süre yüksek
faizlerle devam edecek'

Küresel piyasaların öncü merkez
bankası konumundaki Amerikan
Merkez Bankası
(Fed), ağustos
ayında gerçekleşen Jackson Hole
toplantısından bu
yana, enflasyonla mücadelesinde
kararlı olduğunu
ve istenilen seviyeyi görene kadar
faiz artışlarından
vazgeçmeyeceği
mesajını piyasalara vermeye devam
ediyor. İş Yatırım
Uluslararası
Piyasalar Direktörü
Şant Manukyan,
Fed’in para politikasını, önümüzdeki dönemlerde
bankanın atacağı
olası faiz adımlarını ve enflasyonla mücadelede
merkez bankalarının rolünü
MarineDeal News
için değerlendirdi

2022’de
küresel
piyasaların odağınİSTANBUL
da yüksek seyreden
enflasyon rakamları oldu. Fed
enflasyonu düşürme çabasından vazgeçmiyor. Fed Başkanı
Jerome Powell, yaptığı tüm açıklamalarda enflasyonla mücadeleden vazgeçmeyeceklerini
ifade ediyor. Banka’nın enflasyonla mücadelesinde attığı faiz
adımları ise piyasa tarafından
adım adım takip ediliyor. Fed’in
enflasyonla mücadelesinde ne
kadar daha faiz artışına ihtiyacı
var, sıkı para politikasından ne
zaman vazgeçilir?
“Uzunca süre yüzde 2’nin üzerinde bir enflasyonla yaşayacağız”
Tarihi olarak baktığımızda
aslında Fed faizleri, enflasyonun
üzerine çıkmadan durmuyor.

Kadriye
Salih
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Şant Manukyan
Geçmiş dönemlere baktığımızda,
mutlaka faizler enflasyon oranının üzerine çıkmış ama bu demek
değil ki enflasyonu orada olduğu
için Fed faizleri, yüzde 8'lere, yüzde
9'lara çıkartmak durumunda değil.
Önümüzdeki dönemde bazı öncü
indikatörler, (öncü indikatörlerden
kastım; konut piyasasıyla ilgili
indikatörler, ham madde fiyatları,
tedarik zincirinde yaşananlar, şirket beklentileri, enflasyon beklentilerinin yönü vs. gibi) enflasyonun
aşağıya geleceğini, zirve yaptığını
düşündürüyor. Dolayısıyla faizler
yüzde 8’lere, yüzde 9’lara çıkmayacaktır ama şu anki görüntüde yüzde 4’ün altında da Fed faizleri zirve
yapmayacak. Yani yüzde 4, yüzde
4,5 seviyelerine doğru yükselişini
sürdürecek. Bu olurken hızlı bir
şekilde önümüzdeki aylarda enflasyonun da gerilediğini göreceğiz.
Şu anki beklentilerin daha üstünde bir yerde Fed, faizleri tamamlamış, yukarıya çekmiş olacak. Aynı
zamanda banka bilançosunu da
küçültüyor, bunun da getireceği
belli bir ölçüde sıkılaştırma var.
Fed’in kendi çalışmalarında yüzde
0,25 puanlık bir faiz artışına denk
düşer diyenler, çok daha yüksek
seviyeleri söyleyenler var. Ama
bunlar bir araya geldiğinde muhtemelen önümüzdeki dönemde hem
enflasyon beklentileri daha net

bir şekilde kontrol altına alınacak
hem de enflasyon düşüşe geçerken faizlerin yükseldiği bir dönem
olduğu için talep tarafı da kısılarak enflasyon düşmüş olacak ama
yine de biz artık uzunca bir süre
yüzde 2’nin üzerinde enflasyonla
yaşayacağız. Yani Fed’in enflasyonu yüzde 2’nin altına indirme ısrarında olacağı görüşünde değilim.
2020 yılından bu yana para
arzında yaşanan artış enflasyonun oluşmasında da etkili oldu.
Bu durumda Fed, yükselen enflasyonu neden ciddiye almadı,
Merkez Bankası nerede yanlış
yaptı?
“Fed, Covid sonrası uyguladığı
politikada hata yaptı”
Para tabanıyla enflasyon arasındaki ilişki bazen çok doğrudan
telaffuz ediliyor. Yani çok para
basıldı, dolayısıyla enflasyon patladı. Tam olarak böyle değil. Böyle
olmadığını, özellikle varlık alımlarını daha uzun bir süre, daha
büyük bir süredir uygulayan
Japonya örneğinde görebiliyoruz.
Öyle büyük bir patlama yok. Keza
Çin tarafına baktığımızda, orada
da enflasyon sorununun çok daha
farklı bir noktada olduğunu görüyoruz. Ekonominin yapısından
dolayı ciddi bir talep problemi var
ve kredi patlaması olmasına rağmen bilanço büyüklüğü açısından

baktığımızda Çin Bankası’nın çok
ciddi bir büyüklüğe ulaşmış olmasına rağmen herhangi bir enflasyon problemi yok. Zaten rezerv
kısmı, (Fed’in bilançosunda gözüken rezerv kaleminin altında gözüken kısım) piyasaya çıkan bir para
değil, Merkez Bankası’nın bankacılık sektörüne yüklediği bir para, o
çok enflasyonist bir yapı değil. Varlık fiyatları açısından enflasyonist
bir strateji diyebiliriz ama genel
olarak değil. Covid sonrası yaşanan
gelişmelerin çok hızlı bir şekilde
çözüleceği düşüncesi ile Fed, hata
yaptı. Yani yükselen enflasyonu
geçici olarak adlandırmalarında
hata oldu, çünkü enflasyonun
geçici olduğunu söylediğiniz süre
çok uzarsa enflasyon beklentileri
bozuluyor. Yavaş, yavaş diğer bazı
kalemlerde de tedarik zinciriyle hiç
ilgisi olmayan, ‘kira konut fiyatı’
gibi yukarı hareket başlıyor. İşte
Fed bunun önünü kesemedi. Aynı
zamanda da iş gücü piyasasından
da kısmen demografik, kısmen
Covid kaynaklı gelişmeler, ücretleri,
iş gücü piyasasını ciddi anlamda
etkiledi. Bu gelişmelerin de baskı
yarattığını görüyoruz. O tarafa da
müdahale siyasi olarak biraz zor.
Fed, üstü kapalı bir şekilde işsizlik yaratacağını artık ifade etmeye
başladı. Bu çok kabul edilebilir bir
şey değil bazı kesimler açısından.
O yüzden ben, parasal genişlemeden ziyade Covid sonrası yaşanan
‘hızlı bir çekilme olacak, bu geçici
bir enflasyondur’ düşüncesinin
hatalı olduğunu ve Fed’in orada
hata yaptığını düşünüyorum.
Dünyada resesyon tehlikesi var. Yatırımcı Fed ve Avrupa
Merkez Bankası’nın faiz artırım hızında bir noktadan sonra duracağına inanarak bir nevi
merkez bankalarına meydan
okuyor. Önümüzdeki dönemde
2007-2008 Finansal Krizi’nden
bu yana belki de pandemi döneminden de daha büyük bir ayı
piyasası ile karşı karşıya kalabilir miyiz?
Son enflasyon rakamı (ağustos
ayı ABD enflasyon oranı yıllık yüzde 8,3), ‘Fed önümüzdeki yıl faiz
indirimlerine başlar düşüncesini’
biraz kırmaya başladı. Jackson Hole
ile zaten kırılmıştı ama bu son
gelen enflasyon verisi ile kısa vadeli
olarak en azından kırıldı. Önümüzdeki aylarda elbette enflasyonda
sert bir geri çekilme olursa bu
beklenti yeniden ortaya çıkacaktır. Şunu unutmamak lazım, 2008
krizi özel bir finansal krizdi. Yani
konut piyasası olarak geçiyordu

ama daha ziyade bir kredi kriziydi.
Konut piyasasındaki enstrümanlardan kaynaklanan bir krizdi. Şu
anda öyle bir durum en azından
Amerika özelinde konuştuğumuzda yok. Değerlemeler ucuz diyemeyiz, bir ayı piyasası başladığında
çok daha düşük seviyeler görmemiz söz konusu olabilir ama burada riskli olan bölgeler daha ziyade
Avrupa ve sermaye piyasası kapalı
olduğu için spekülasyonun daha
zor olduğu Çin tarafı. Oradan nasıl
bir sorun çıkabilir, bunu göremiyoruz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda
enerji sektöründe problem olduğunu, yani bir buçuk trilyon dolarlık
bir teminat sorunu olduğunu gördük. Böyle bir sorunun altından
kalkabilecek hiçbir devlet ve hiçbir piyasa yok. Bu durum mutlaka
çok ciddi bir problem yaratır eğer
kamu müdahil olmazsa. Dolayısıyla o tip bir problem çıkarsa elbette 2008’den çok daha büyük bir
sorunla karşı karşıya kalırız. Yok
sadece merkez bankalarının faiz
artırmasından kaynaklanan bir
ayı piyasasından bahsediyorsak o
zaman 2008 iyi bir örnek olmaz
diye düşünüyorum. Biraz daha
yapısal sorunlardan ziyade, değerleme kaynaklı bir ayı piyasası görürüz ki aslında bu sağlıklı da olur.
Fed eylül toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda,
üçüncü kez faiz oranını 75 baz
puan artırdı ve bugüne kıyasla
gelecek dönem için çizdiği yolda,
finansal koşulların daha sıkı olacağının mesajını piyasalara verdi. Böylelikle politika faizi 2008
Finansal Krizi öncesi seviyelere de çıktı. ABD ekonomisi için
yumuşak iniş senaryosunun da
zorlayıcı olacağı ifade edilirken
banka, gelecek iki yıllık süreçte faiz indirimi beklentilerini de
rafa kaldırdı. Piyasa Fed’i ve alınan kararları nasıl değerlendirmeli?
‘Fed, 2025 yılı dahil sıkı para
politikasına devam edecek’
Son enflasyon verisinden sonra aslında 75 baz puan hatta 100
baz puan bir süre tartışıldı ama
haziran toplantısında olduğu gibi
herhangi bir medyaya, basına sızma olmamasından dolayı yüzde 75
baz puan büyük ölçüde beklenen
bir adımdı. Ama burada aslında yer
alan detay, piyasanın, Fed’in faizleri çıkartacağı, terminal oran yani
tavan olarak gördüğü seviye yüzde
4,22 civarındaydı. Dün baktığınızda
(21 Eylül), yüzde 4,60 hatta bazı üyeler açısından daha yüksek seviyeler
bile söz konusu. Burada piyasanın
kendi konumlanmasına oranla bir
şahinlik var, diyebiliriz. İkinci nokta
ise daha önceki beklentilerle karşılaştırdığımızda Fed, daha uzun süre,
daha yüksek faizlerle devam edecek.
Fed’in nötr faiz oranı, yani enflasyon
yaratmayacak ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmayacak olan faiz
oranı yüzde 2,5’tur. Dolayısıyla faiz,
bu oranın üzerinde kaldığı sürece,
www.marinedealnews.com
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bu sıkı para politikası anlamına
gelir. Baktığımızda Fed’in 2025 yılı
dahil sıkı para politikası uygulamayı
düşündüğünü görüyoruz. Bu biraz
piyasanın umduğundan, biliyorsunuz 2023 pivot dedikleri faiz indirimi
beklentisi bir süredir vardı, Powell,
Jakcon Hole’de bunun önüne geçti,
yine de içten içe olan bir beklentiydi.
Bu yüzden bu adımın şahin yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.
“Fed, ekonomik
yavaşlamayı ve işsizliği
enflasyona feda etti”
Pozitif tarafta ise Mortgage
Backed Securities (İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet)’lerde bir satışa
geçmeyeceklerini, aktif küçültmeye gitmeyeceklerini açıkladılar, bu
belki biraz olumlu görülebilir. Öte
yandan her ne kadar yumuşak iniş
olmayabilir, potansiyelin altında

büyüyeceğiz söylemleri olsa da ve
büyüme beklentileri aşağı revize
edilse de bu yıl yüzde 0,2’lik bir reel
büyümenin, seneye hızlanacağını
düşünen bir Fed’le karşı karşıyayız.
Hâlâ çok net bir resesyona gireriz
düşüncesinden ziyade, bir ihtimal
bu işi resesyona sokmadan sadece,
trendin altında büyüme ile halledebiliriz görüşünün Fed’de hâkim
olduğunu görüyoruz. Fed’in kendisi, eylül toplantısının şu hali, piyasa beklentilerinin üzerinde şahin
diyebiliriz yani ciddi anlamda bir
şahinlik var. Ama ocak ayından
sonra ki o zamana kadar da başlayabilir, enflasyonda net bir geri
çekilmenin olacağını düşünüyorum kendi adıma. Powell yaptığı açıklamada, emtia ve tedarik
zincirinde geri çekilmeleri not
etti. Savaş gibi ekstra bir durum
söz konusu olmazsa (bu risk her

zaman var) şu anda konut piyasası
dahil bazı fiyatların geriye dönmeye başladığını, daha doğrusu artış
hızının yavaşladığını görebiliyoruz
yani enflasyon yavaşlayacak. O
yüzden bu görüntü önümüzdeki aylarda gereksiz şahin bir Fed
görüntüsü verebilir. Ama şu an
itibarıyla Fed, çok net bir şekilde
ekonomik yavaşlamayı ve işsizliği
enflasyona feda edebileceğini ifade
etti. Bu yüzden buralardan artık
elle tutulur, birinci sınıf enflasyon
verilerinde bir geri çekilme görmesi gerekiyor piyasanın, ki rahatlama söz konusu olsun.
Bakıldığında
enflasyonla
mücadelede merkez bankaları
kurtarıcı bir rol üstlenmiş gibi
görünüyor. 2022’nin bitmesine
iki ay kala gelecek yıl küresel
piyasalar için öngörünüz nedir?
Şunu unutmamak lazım, evet

merkez bankaları piyasaları sıkılaştırıyor ve giderek bankaların
daha şahin bir tonla konuştuğunu
görüyoruz ama aynı zamanda özellikle enerji krizinden dolayı bütün
dünyada farklı oranlarda olsa bile
kamu, hane halkı ve şirketlere yardım ediyor yani mali politikalarda
da bir gevşeme yaşanıyor. Paketler açıklanıyor, bazısı bunun vergi
ile fonlanacak ama bir kısmının
piyasadan borçlanarak fonlanacağını biliyoruz. Sıkı para politikası
ile gevşek mali politikalar karşılaşabilir, bir araya gelebilir. Covid
döneminde Amerika’da hükûmetin
yaptığı yardımlar, aşırı yardımlardı
ve bir anda talebi patlattı. Fed’in
varlık alımlarından ziyade, doğrudan hane halkının cebine giren
para aslında talebi artırdı. Şu anda
da bunu farklı şekillerde, dünyanın
farklı bölgelerinde, Japonya’da da

Pîrî Reis Üniversitesi'nde görev değişimi
Pîrî Reis Üniversitesi Rektörlük
Devir Teslim ve 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni 26 Eylül
Pazartesi Günü Tuzla Deniz Kampüsü Rıdvan Kartal Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.
Törenin açılış konuşmalarını
Pîrî Reis Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz
Ticaret Odası (DTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, son
iki dönemde rektörlük görevini
yürüten Prof. Dr. Oral Erdoğan,
yeni rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca ve
Tuzla Kaymakamı Ali Akça ger-

Kuzey Star
Tersanesi'nden
LNG bakımı
Kuzey Star Tersanesi 291 metre uzunluğundaki çift pervane
sistemli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi OUGARTA’nın Special Survey için
bakıma alındığını duyurdu.
2017 yılında inşa edilen LNG
tankeri OUGARTA Cezayir bayrağına kayıtlı.
Tersane tarafından yapılan
açıklamada, “LNG türü gemilerin özel ve hassas bakım
gereksinimleri için ürettiğimiz
çözümlerimizle LNG gemilerinin Türkiye’deki ilk tercihi
olmaya devam ediyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

çekleştirdi. Törende ayrıca Prof. Dr.
Oral Erdoğan, Pîrî Reis Üniversitesi
yeni rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca’ya cübbesini giydirerek görevini teslim etti.
Konuşmasında yeni rektör

Prof. Dr. Nafiz Arıca’ya görevinde başarılar dileyen Erdoğan, “Pîrî
Reis Üniversitesi dünyada saygın
denizcilik üniversitelerinden birisidir. En iyi üniversiteler sıralamasında sürekli yükseliyoruz ve bu

sene itibarıyla beşinci sıradayız.
Üniversitemizin bazı bölümlerinden mezun olanların tamamı
istihdam ediliyor. Her bir mezunumuzu tebrik ediyor ve başarılar
diliyorum.” İfadelerini kullandı.
Görev süresinin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelmesi sebebiyle kendisi için ayrı
bir motivasyon olduğunu belirten
Arıca ise “Rektörlüğüm süresince
mottomuz ‘Pîrî Reis Üniversitesi’nin başarısı Türk denizciliğinin
başarısıdır’ olacak. Üniversitemizin sadece Türkiye için değil dün-

Avrupa Bölgesi’nde de İngiltere’de
de olduğunu görüyoruz. Bu yüzden
enflasyonla mücadelenin belli bir
ölçüde altı oyuluyor diyebiliriz. Merkez bankaları başarılı olsa bile enflasyon yüzde 2’nin altına biraz zor
gelecek. Çünkü yüzde 2’nin altına
gelmesi büyük ölçüde globalizasyonla da ilgili bir konuydu. Şimdi o globalizasyonun yavaş yavaş
koptuğunu, Batı’nın Çin’e yönelik
artık tedirginliğinin arttığını, üretim
merkezlerini kaydırdığını görüyoruz. Rusya gibi önemli bir emtia
üreticisi sistem dışında tutulmaya çalışılıyor, dolayısıyla emtianın
baz fiyatı, taban fiyatı biraz daha
yukarıda oluşacak ve o yüzden evet
merkez bankaları belli ölçüde başarılı olacaktır ama o yüzde 2 olarak
bizim bildiğimiz enflasyon seviyesi
artık belki de tavan değil, taban
olacak diye düşünüyorum.

yada denizcilik üniversiteleri
arasında en iyisi olmasını arzuluyoruz. Denizcilik Sektörümüzün çağın gereklerine uygun
olarak dönüştürülmesinde en
önemli unsur olan yetişmiş
insan gücünün sektöre sunulmasının yanında deniz teknolojilerinin geliştirilmesinde Pîrî
Reis Üniversitesi olarak aktif
rol oynayacağız. Hem sektörün
ihtiyaç duyduğu her seviyedeki
eğitim öğretim hem de Ar-Ge
anlamında üniversite-sektör
işbirliğini en üst düzeyde sağlamak için farklı organizasyon ve
yapılanmalarla gerekli ekosistemi tesis edeceğiz.” dedi.

IT’S WHAT
UNITES US
We share your drive to leave the maritime world in a
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
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BRICS Zirvesi’nde çok
taraflılık vurgusu
Serter Tuçaltan

Dz. Kurmay Albay (E)

14’üncü BRICS Zirvesi 23 Haziran 2022
tarihinde yapıldı. Zirve Sonuç Bildirgesi
1
aynı tarihte yayımlandı. Bildirge;
Önsöz
n Küresel Yönetimin Güçlendirilmesi ve Reformu
n COVID-19 ile Mücadelede Dayanıflma ‹çinde Çalıflma
n Barıfl ve Güvenli¤in Korunması
n Ekonomik ‹yileflmenin Gelifltirilmesi
n Sürdürülebilir Kalkınma için 2030
Gündeminin Uygulanmasını Hızlandırmak
n Kifliler Arasındaki ‹liflkilerin
Gelifltirilmesi
n Kurumsal Geliflim
ana bafllıkları altında 7 ana bölüm ve
75 maddeden olufluyor.
G7 ve NATO Zirveleri ile yaklaflık
olarak aynı dönemde yapılan BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi içerik ve söylem
olarak Rusya’yı tehdit, Çin’i sistemik
rakip olarak tanımlayan, “kurallara
dayalı uluslararası düzeni” vurgusu
yapan G7 ve NATO Liderler Zirvelerine
göre oldukça farklı hususları kapsıyor.
Zirve hakkında bir de¤erlendirme
yapmadan önce Sonuç Bildirgesi’nin
içeri¤inin anlaflılması önem arz ediyor.
Önsöz
BRICS ülkeleri arasındaki stratejik
iflbirli¤inin daha da gelifltirilmesinin
önemini ifade ederek bafllayan (Madde
2) bildirge; BM’yi, BM fiartı’nı ve “uluslararası hukuku” uluslararası sistemin
merkezine yerlefltirirken uluslararası
sistemde “çok taraflılık” vurgusu yapıyor. (Madde 5),
“Çok taraflı sistem”in güçlendirilmesinin ve bu sistemdeki reform faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında;
n Çok taraflı örgütlerin ba¤ımsızlı¤a, eflitli¤e, karflılıklı meflru çıkarlara
ve kaygılara saygı gösterirken herkesin yararına olacak biçimde istiflare
ve iflbirli¤ine dayalı flekilde çalıflması
gerekti¤ini,
n Az geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkelerin, küresel karar alma süreçlerine ve yapılarına daha fazla ve daha
anlamlı katılımını kolaylafltırmak ve
ça¤dafl gerçeklere daha iyi uyum sa¤lamak için küresel yönetiflim araçlarının
daha kapsayıcı ve katılımcı hale getirilmesine ihtiyaç oldu¤unu,
n Terörizm, kara para aklama,
siber alan, biliflim ve sahte haberlerden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere
yeni ve ortaya çıkan, geleneksel ve
geleneksel olmayan zorluklara daha
iyi yanıt verebilmek için devletlerin ve
uluslararası kuruluflların kapasitelerinin güçlendirilmesine ihtiyaç oldu¤unu,
n Uluslararası ve bölgesel barıfl ve
Ekim 2022

güvenli¤in, sosyal ve ekonomik kalkınmanın teflvik edilmesi gerekti¤ini, insan
merkezli uluslararası iflbirli¤i ile do¤anın dengesinin korunması gerekti¤ini
belirtiyor. (Madde 6)
Küresel Yönetimin
Güçlendirilmesi ve Reformu
Küresel yönetimin güçlendirilmesi ve reformu kapsamında, BM Genel
2
Kurulu’nun 75/1 sayılı kararını hatırlatarak BM'nin bafllıca organlarında
reform yapılması ça¤rısını yineliyor.
BM Güvenlik Konseyi reformuna iliflkin
tartıflmalara yeni bir soluk getirmeyi ve
BM Genel Kurulu’nu canlandırmayı ve
Ekonomik ve Sosyal Konsey'i güçlendirme çalıflmalarını sürdürmeyi taahhüt ediyor. (Madde 7)
Yükselen Piyasaların ve Geliflmekte
Olan Ülkelerin (Emerging Markets and
Developing Countries-EMDC) uluslararası ekonomik karar alma ve norm
belirleme süreçlerine katılımının geniflletilmesini ve güçlendirilmesini destekledi¤ini ifade ediyor. G20'nin küresel
ekonomik yönetimdeki lider rolüne atıfta bulunuyor. (Madde 10)
Dünya ekonomisini krizden çıkarmak ve salgın sonrası güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir ekonomik
toparlanmayı flekillendirmek için makro-politika koordinasyonunu güçlendirmenin zorunlu oldu¤unun altını çizerek
uluslararası toplumu ortaklıkları güçlendirmeye ça¤ırıyor. (Madde 10)
Geliflmifl ülkelerden ekonomik politikalarını uygulamaları esnasında geliflmekte olan ülke ekonomileri üzerinde ciddi etkiler yaratmayacak biçimde, sorumlu
flekilde davranmalarını istiyor. (Madde 10)
BRICS’in ayrımcı olmayan ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemine olan deste¤ini teyit ediyor. Bu
kapsamda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖWTO)’nün lider rolüne ve bu örgüt içinde de reform yapılması ihtiyacına atıfta
bulunuyor. Tüm DTÖ üyelerini DTÖ
ruhuna ve kurallarına aykırı olan tek
taraflı ve korumacı önlemlerden kaçınmaya ça¤ırıyor. (Madde 11)
Merkezinde kota bazlı ve yeterli kaynaklara sahip IMF’nin yer aldı¤ı, güçlü
ve etkili bir Küresel Finansal Emniyet
(Safety) A¤ı’nın sürdürülmesi taahhüdünü yineliyor. (Madde 12)
Çok taraflı finansal kurumları ve
uluslararası kuruluflları, ekonomik
politikalar üzerinde küresel konsensüs oluflturmada ve sistemik ekonomik
bozulma ve finansal parçalanma risklerini önlemede yapıcı bir rol oynamaya
teflvik ediyor. (Madde 13)
Barış ve Güvenliğin
Korunması
BRICS üyelerinin Ukrayna konu-

sunda Rusya ve Ukrayna arasındaki
görüflmeleri desteklediklerini bildiriyor.
(Madde 22)
Afganistan’ın egemenli¤ini, toprak
bütünlü¤ünü, ba¤ımsızlı¤ını ve içifllerine
karıflılmamasını güçlü flekilde desteklerken, Afganistan topraklarının herhangi
bir ülkeyi tehdit etmek veya herhangi bir
ülkeye saldırmak, teröristleri barındırmak veya e¤itmek veya terör eylemlerini
finanse etmeyi planlamak için kullanılamayaca¤ını vurguluyor. (Madde 23)
‹ran nükleer meselesinin (nuclear
issue) uluslararası hukuka uygun olarak barıflçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi gere¤ini ve JCPOA'nın korunmasının önemini vurguluyor. (Madde 24)
Kore Yarımadası'nın tamamen
nükleer silahlardan arındırılması ve
Kuzeydo¤u Asya'da barıfl ve istikrarın
korunması da dâhil olmak üzere, Kore
Yarımadası ile ilgili tüm sorunları çözmek için ikili ve çok taraflı formatlarda müzakereleri destekledi¤ini ifade
ediyor. Bu konuda kapsamlı, barıflçıl,
diplomatik ve siyasi bir çözüm istiyor.
(Madde 25),
Barıflçıl ve müreffeh bir Orta Do¤u
ve Kuzey Afrika'ya olan ba¤lılı¤ını yineliyor. Bölgedeki kalkınma ve güvenlik
sorunlarının ele alınmasının önemini
vurguluyor. Uluslararası toplumu bölgede istikrar ve barıfla yönelik çabaları
desteklemeye ça¤ırıyor. (Madde 26),
Afrika ülkelerinin, Afrika Birli¤i'nin
ve alt-bölgesel örgütlerin barıfl ve
güvenli¤in korunması, çatıflma sonrası
yeniden yapılanma ve kalkınma çabaları dâhil olmak üzere bölgesel sorunları
ele alma çabalarını takdir etti¤ini belirtirken uluslararası toplum tarafından
bunlara sürekli destek verilmesi ça¤rısında bulunuyor. BM fiartı uyarınca
Afrika Birli¤i ve BM'nin iflbirli¤ine atıfta
bulunuyor. (Madde 27)
Ne zaman, nerede ve kim tarafından
ifllenirse ifllensin, terörün tüm biçim ve
tezahürlerini kınıyor. Terörün herhangi
bir din, milliyet, medeniyet veya etnik
grupla iliflkilendirilmemesi gerekti¤ini
yineliyor. Uluslararası hukuka, özellikle
BM fiartı'na ve insan haklarına saygı
temelinde, terörizm tehdidini önleme ve
bunlara karflı koymaya yönelik küresel
çabalara daha fazla katkıda bulunma
konusundaki taahhüdünü yinelerken ve
devletlerin birincil derecede sorumlulu¤u oldu¤unu vurguluyor. (Madde 33),

vurgu yaparak “Dijital Ekonomi Çalıflma
Grubu”nu kuruyor. Tedarik zincirlerinin
birbirine ba¤lanmasını gelifltirmek ve
ticaret ve yatırım akıfllarını teflvik etmek
için BRICS ülkeleri arasında iflbirli¤ini
teflvik ediyor. (Madde 38)
BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası
olan “Yeni Kalkınma Bankası”nın (New
Development Bank-NDB) uluslararası
etkisini ve “Geliflmekte Olan Ülkeler ve
Yükselen Piyasalar”ın küresel yönetimdeki etkisini artırmak için co¤rafya ve
geliflmifllik düzeyi bakımından denge
yaratacak bir üyelik genifllemesini beklediklerini ifade ediyor. (Madde 39)
“Geliflmekte Olan Ülkeler ve Yükselen
Piyasalar” ile BRICS ülkelerine finansal ve
bütçesel konularda düflünsel destek sa¤lamak üzere oluflturulan “BRICS Düflünce
Kuruluflu A¤ı”nı kuruyor. (Madde 40)
Altyapı yatırımlarının sürdürülebilir
kalkınmayı kolaylafltırmada oynayabilece¤i kilit rolün önemini vurguluyor.
(Madde 41)
‹mzacı ülkelerin kısa vadeli likidite
baskılarını önlemelerine, karflılıklı destek sa¤lamalarına ve finansal istikrarı
daha da güçlendirmelerine yardımcı
olacak bir mekanizma olan ve “Küresel Finansal Güvenlik A¤ı”nın güçlendirilmesine katkıda bulunarak mevcut
uluslararası parasal ve finansal düzenlemeleri tamamlayan Koflullu Rezerv
Düzenlemesi (CRA) mekanizmasının
güçlendirilmesinin önemini kabul ediyor. (Madde 42)
BRICS Ülkeleri arasında gümrük
uygulama iflbirli¤ini güçlendirmek için
çalıflaca¤ını ifade ediyor. (Madde 47)
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaflmada enerji güvenli¤inin temel
rolünü vurguluyor. (Madde 48)

Sürdürülebilir Kalkınma için
2030 Gündeminin
Uygulanmasını Hızlandırmak
Geliflmifl ülkelerin küresel iklim
de¤iflikli¤i konusunda sorumlulukları oldu¤unu bu kapsamda geliflmekte
olan ülkelere finans, teknoloji ve kapasite gelifltirme konularında deste¤i
artırmaları gerekti¤inin altını çiziyor.
(Madde 53)
Yeflil ticaret engellerine karflı çıktı¤ını, iklim de¤iflikli¤i ve biyoçeflitlilik kaybıyla mücadele için alınan tüm önlemlerin DTÖ anlaflmalarına uygun flekilde
yürütülmesi gerekti¤ini, uluslararası
Ekonomik İyileşmenin
ticarette keyfi veya haksız ayrımcılık
Geliştirilmesi
veya örtülü bir kısıtlama oluflturmama“BRICS Dijital Ekonomi Ortaklı¤ı Çer- sı gerekti¤ini söylüyor. (Madde 54)
çevesi”, “Sürdürülebilir Kalkınma için
Dünya gıda üretiminin yaklaflık
Ticaret ve Yatırım üzerine BRICS Girifli- 1/3'ünü üreten BRICS ülkelerinin tarımmi” ve “Tedarik Zincirlerinde ‹flbirli¤ini sal iflbirli¤ini ilerletme ve sürdürülebiGelifltirmeye ‹liflkin BRICS Giriflimi”ni lir tarımsal ve kırsal kalkınmayı teflvik
onaylıyor. Dijital ekonominin önemine etme niyetine atıfta bulunuyor.

Değerlendirme
BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi uluslararası iliflkiler sistemati¤i kapsamında çok önemli hususlara vurgu yapıyor.
Öncelikle çok kutuplu bir uluslararası sistemi iflaret ediyor.
Bu sistemi destekleyecek siyasi ve
ekonomik örgütlenmenin esaslarını
ortaya koyuyor. Bu suretle uluslararası
iliflkilerde ekonomik ve siyasi süreçlerin yönetiminde az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin daha fazla söz
sahibi olabilece¤i bir yapıyı tarif ediyor.
BM mekanizmalarındaki, Dünya
Ticaret Örgütündeki reform ça¤rıları ile
bu tarifini somutlafltırıyor.
Uluslararası siyasi ve ekonomik iliflkilerde daha katılımcı bir süreci teflvik
ediyor.
Koordinasyon ve birlikte çalıflmanın
önemini vurguluyor. Ba¤ımsızlık, eflitlik,
karflılıklı meflru çıkarlara ve kaygılara
saygı, herkesin yararına olacak biçimde
istiflare ve iflbirli¤ine dayalı çalıflma vurgusu ile çerçeveyi belirliyor.
Geliflmifl ülkeleri daha fazla sorumluluk almaya davet ediyor.
Bu bakıfl açısı ile özel flirketler yerine “devlet” ve “kurumları” önceliyor.
Çevresel duyarlılıkta insan oda¤ını
öne çıkarıyor. Do¤anın korunması kisvesi altında ticari ayrımcılık yapılmasını
önleyecek tedbirlerin alınması ihtiyacına vurgu yapıyor.
Ekonomik kırılganlıkların önlenmesi için tedbir alınması ça¤rısında bulunurken bu maksatla somut adımlar
atıyor.
Sıklıkla telaffuz edilen “kurallara
dayalı dünya düzeni”nin merkezindeki Birleflmifl Milletler, Dünya Ticaret
Örgütü, Uluslararası Para Fonu gibi
örgütlerin, çok taraflılık anlayıflına uyacak flekilde reform sürecine tabi tutulması ile yine uluslararası politikanın
merkezinde yer alaca¤ını söylüyor.
Askerî veya siyasi olarak herhangi
bir tehdit veya rakip tanımı yapmıyor.
Bu yönü ile ekonomik kalkınmayı ve
insan oda¤ını siyasi tartıflmaların önünde tutan bir görünüm sergiliyor.
Genifllemeye, daha fazla ülkeyi içine
almaya çalıflaca¤ını açıklıyor.
BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi çok
kutuplu uluslararası iliflkiler sistemati¤ine geçiflin hızlanaca¤ını gösteriyor.
1https://www.fmprc.gov.cn/eng/
zxxx_662805/202206/t20220623_10709037.html
2BM Genel Kurulunun 21 Eylül 2020 tarih ve
A/75/1 sayılı bildirisinde flu hususa yer verilmifltir.:
“We will upgrade the United Nations. The
world of today is very different from what it was
when the United Nations was created 75 years ago.
There are more countries, more people, more
challenges but also more solutions. Our working
methods need to keep pace and adapt. We support
the ongoing reforms by the Secretary-General.
They are creating a more agile, effective and
accountable organization that can deliver better in
the field and adapt to global challenges. We reiterate our call for reforms of three of the principal
organs of the United Nations. We commit to instil
new life in the discussions on the reform of the
Security Council and continue the work to revitalize the General Assembly and strengthen the
Economic and Social Council. The review of the
peacebuilding architecture has our full support.”
3https://brill.com/view/journals/jwit/19/3/
article-p570_9.xml
Koflullu Rezerv Düzenlemesi (CRA) BRICS ülkelerinin, BRICS'in Uluslararası Para Fonu'nda (IMF)
vaat edilen ancak ABD tarafından engellenen reformların gerçeklefltirilememesi konusundaki hayal kırıklı¤ını telafi etmek için kurdukları mekanizmadır.
www.marinedealnews.com
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'Türkiye MarineLine kaplama yapma
konusunda dünyanın en iyisi'
MarineLine Türkiye
Müdürü Koray Karagöz
şirketlerinin ülkemizdeki gelişim sürecini,
piyasadaki hakimiyetlerini ve gelecek beklentilerini MarineDeal
News okuyucuları için
değerlendirdi

toplamda 5 milyon metreküp kaplama
gerçekleştirdik. Son iki senede yaklaşık
600 bin metrekareye yakın kaplama gerçekleştirdik.” İfadelerini kullandı.
‘Gemiler gelmeye başladığı
zaman bizim işlerimiz de
artıyor’
Pandemi sürecinin kendileri için iyi
geçtiğini belirten Karagöz, “Bizim için
2021 ve 2022 şu ana kadar iyi geçti.
Bu süreçte yaklaşık 100’ün üzerinde
proje yapmışız ki bizim 2008’den sonra ulaştığımız en büyük rakamlar. O
dönemde yaklaşık 79 tane proje yapmıştık. Pandemi süresince işlerin daha
iyi gittiğini söyleyebilirim. Tersanecilik
piyasası yoğun olduğu zaman bizim
işlerimizi de etkiliyor. Gemiler gelmeye başladığı zaman bizim işlerimiz de
artıyor. Türkiye’de son yıllarda yeni inşa
fazla olmuyor. Son üç yılda 24 kimyasal tanker inşası yapılırken bunların 21
adedi MarineLine ile kaplandı. Üç adedi
de paslanmaz çelikti zaten. Başka bir
kaplama hiç kullanılmadı. Şimdi de
Gisan Tersanesi'yle 4 yeni inşa anlaşması imzaladık.Yeni inşa edilecek 5700
dwt kimyasal tankerlerin kargo tankları MarineLine ile kaplanacak. Son 2
ayda 31 yeni proje imzaladık. 4'ü yeni
inşa, 27'si recoating dediğimiz tekrar
kaplama işlemleri.“ dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Advanced Polymer Coatings firması bünyesindeki MarineLine’ın Türkiye’deki işlemlerine 2001 yılında başladığını söyleyen Karagöz, “2004 yılında
ben çalışmaya başladım. 2006 yılında
MarineLine Türkiye kuruldu. 2009
yılında endüstri departmanını açtık.
Bu kaplama malzemesi aynı zamanda
endüstride de kullanılabiliyor. Termik
santrallerde ve uygulama tankları gibi
ürünlerde kullanılabiliyor. 2016 yılında Gebze’de uygulama merkezimizi
açtık. 2021 Ocak ayında ise denizcilik
ve endüstri bölümlerimiz ikiye ayrıldı.
Denizcilik MarineLine Türkiye olarak
devam ediyor, endüstriyi de KRY Denizcilik adında açtığımız ayrı bir şirket
üzerinden devam ettiriyoruz. Denizcilik
sektöründe enspektör, ısıl işlem ve ofis
personelimiz olmak üzere toplamda 14
kişiyiz. Endüstrideyse satış ve pazarlama bölümü girdiği için orada 26 kişiyiz.
‘Bu alanda da en iyisi biziz’
Toplamda iki firma 40 kişilik bir ekip.
Piyasa hâkimiyetlerinden de bahseEndüstride termik santrallere çok çalı- den Karagöz, “Bizim tek rakibimiz epokşıyoruz. Depolama tankları yapıyoruz. si kaplamalardı ancak onlar şu anda
Kara taşımacılığındaki konteynerlerin geride kaldılar çünkü kimyasal ürün
kaplamalarını çok yapıyoruz. Korozyo- taşımacılığında talep arttı. Biz pazarın
na uğrayan her alanda çalışıyoruz.” dedi. yüzde 87’sine hâkimiz. Özellikle TürkiÇalışmaları hakkında da konu- ye’de. Biz kaplama firmasıyız. Kimyasal
şan Karagöz, “Şimdiye kadar 565 tane tankerleri ve kargo tanklarını kaplıyoruz.
denizcilik projesi, 324 tane endüstri ‘Coating’ firmasıyız. Diğer rakiplerimiz
projesi yaptık. Sayılar yakınlaştı ancak aslında bizden büyük firmalar. Bunlar
metrekare olarak denizcilik sektörü boya firmaları. Sadece kargo tankı değil.
işlerimizin yüzde 70’ini oluşturuyor. Dış kaplama, boyama, gemi altı, balast
Endüstrinin kâr marjı daha yüksek tankları gibi birçok işlem yapıyorlar.
oluyor. Gebze’de 1800 metrekare kapalı Kargo tankı kaplaması onların işlerinin
alanımız var. Ayrıca sahada da çalışıyo- sadece bir parçası ancak bu alanda da
ruz.” diye konuştu.
en iyisi biziz. Bu durum dünya çapında
kabul edilmiş durumda.” diye konuştu
‘5 milyon metreküp kaplama
gerçekleştirdik’
Metanol taşıyan
MarineLine Türkiye’nin sadece Türtankerlerde lider
kiye’den sorumlu olmadığını belirten
MarineLine’ın öne çıkan özellikleKaragöz, “Orta Doğu, Doğu Avrupa ve rini aktaran Karagöz, “Kolay yıkanabiRus Cumhuriyetleri de bize ait. Deniz- liyor olması, bir yükten diğerine probcilikte de endüstride de. Yunanistan’da, lem yaşamıyor olması bizi öne çıkarİspanya’da ve Bahreyn’de ikişer adet pro- tıyor. Fosforik asitten, Ayçiçek yağına
je yürütüyoruz. Belçika da ve Dubai’de herhangi bir sınırlama olmadan geçede bin 500'er adet konteyner kaplaması biliyorsunuz. Herhangi ağır bir kimyaüzerine anlaşmalar imzaladık. İlerideki sal gerektirmeden çok kısa bir sürede
süreçteki amacımız, mümkün oldu- yıkanabiliyor. Aromatik hidrokarbon
ğunca yurt dışına açılmak. Mısır'la da dediğimiz metanol gibi yakıtları çok
görüşme halindeyiz. Meksika’da da iki rahat bir biçimde art arda taşıyabiliyor.
tane proje yaptık. MarineLine, Brezil- Başka hiçbir malzeme bu yakıtı art
ya’da ve Meksika’da oldukça çok kul- arda taşıyamıyor. Metanol özellikle bu
lanılıyor. Romanya, Polonya ve Hırva- aralar çok rağbet gören bir ürün. Bu
tistan’da uygulama yapıyoruz. İspan- anlamda alternatifsiz hale gelmeye
ya'da, Kanarya Adaları'nda uygulama başladı. Tek alternatifi paslanmaz çelik
yapıyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana ancak fiyatları aşırı artmış durumda.

MarineLine’a kıyasla bir geminin paslanmaz çelikle yapılması 9-10 kat daha
fazla maliyet oluşturuyor. Paslanmaz
çelik tanker filosu da yaşlanmaya
başladığı için bunların açığını da yeni
işlemlerle kapatıyoruz ve bir anda lider
hale geldik.” İfadelerini kullandı.
Pazarda lider konumda olmalarının
kendilerini rehavete sokmadığını aksine motive ettiğini belirten Karagöz, “Biz
kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Elastikiyet problemi vardı, onun ömrünü
uzattık. Son aşamada uyguladığımız
ısıl işlemi ortadan kaldırmaya yönelik
Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Müşteri ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bakım
işlemlerini sürekli geliştiriyoruz.” dedi.
‘Türkiye MarineLine kaplama
yapma konusunda
dünyanın en iyisi’
MarineLine bünyesinde Türkiye’nin pazar lideri olduğunu aktaran
Karagöz, “Çin ve Güney Kore’yle kıyas-

larsak, ABD’deki Advanced Polymer
Coatings firmasının gemi adeti olarak
en fazla iş yaptığı ülke Türkiye’dir. Toplam metrekare bazındaysa Çin bizden
fazladır. Çünkü Çin’de büyük gemiler
yapılıyor. Türkiye MarineLine kaplama
yapma konusunda dünyanın en iyisi. Eskiden birkaç tersane bu konuda
başarılıyken şimdi bütün tersanelerimiz bu işi yapabiliyor. Ekipleri güzel,
iyi uygulamacıları var. Biz Türkiye’de
665 gemi üzerinde uygulama yapmışsız. Dünyada MarineLine kaplı gemi
sayısı ise 800. Pazarda oldukça yüksek
bir oranda lideriz. Enspektör ekibimiz
çok iyi. 10 senedir beraber çalışıyoruz.
Bütün uluslararası sertifikalara sahipler. Beraber çalıştıkları taşeronlar da iyi
uygulamalar yapıyorlar. İşlerini önemsiyorlar. MarineLine’ı önemsiyorlar. Her
şey birbiriyle koordine halinde.” diye
konuştu.
Şu anda 2023 yılı için imzaladıkları
45 proje olduğunu söyleyen Karagöz,

Koray Karagöz
“Bu yoğunluğun azalacağını düşünüyorum çünkü Ballast Water Treatment
Systems ve scrubber sistemlerinin
getirdiği bir yoğunluk var. Bunlar oturduğu zaman sipariş sayıları da azalacaktır. En azından kimyasal tanker
sayısı azalacak. Tankerlerin çoğu geçtiğimiz iki yılı bakım ve tamirle geçirdi
ve önlerinde 5 yıllık bir ömürleri var.
Denizcilik sektörümüzün yeni inşalara yönelmesi gerekiyor. Filomuz çok
yaşlandı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde
kimyasal tankerlerde çok ciddi bir açık
oluşacak. Tersanelerimizin yeni inşa
olarak bu eksiğe hazırlanması gerekiyor.
Tabii ki şu anda kimse önünü göremiyor. Piyasalarda belirsizlik hâkim.” dedi.
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Dünya ve Türkiye için Birinci
Dünya Savaşı gerçekten bitti mi?
Türkiye üzerine oynanan
oyunlara karşı
bölgesindeki durumu
nasıl olmalıdır?
Özellikle Balkanlar ve Orta
Doğu’da yaşanan siyasi ve askerî
olaylar Birinci Dünya Savaşı’nın
sonucunda oluşan paylaşımın
sancıları bölge ülkelerinin ulusal
kimlikleri oluştukça çıkmaya başladı. Özellikle Yugoslavya’nın dağılmasıyla oluşan devletlerin sınırları
Balkan Savaşı sonundaki sınırlar ile
Balkanlar hâlâ barut fıçısıdır. Orta
Doğu’nun ulusal kimlikten ziyade
doğal kaynak paylaşımının verdiği
siyasal oluşum emperyalist ülkelerin yeniden bu bölgede savaş öncesi statükoya dönüşmesi yönünde.
Ukrayna/Rusya savaşı ile ABD’nin

Çin ile tek kalması ve Rusya’nın
zayıflaması amaçlanmıştı. Ancak
burada tarih yine ön plandadır, Rusya bir Doğu ülkesidir ve tam kapitalizm yerleşmediği için halk uzun
süreli sıkıntılara alışıktır. En önemlisi de Rusya güçlüdür. Zaman içinde
Batı propagandasının boşa çıktığı
görülecektir. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında sınırların yeniden
çizileceği söylense de bu durum
henüz Türkiye üzerinde oluşmamasına rağmen, PKK terör örgütü
ve mezhep ayrışmaları ile denenmiştir diyebiliriz. Bunun sonucunda
Türkiye çift cepheli bir mücadele
ortamına sürüklenmiş buna iç
cephede de etnik merkezli ayrıştırmalar eklenmiştir. Bu cephenin
batı tarafında değişmez başaktörü
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Yunanistan’dır. Doğu cephesi ülkeleri ise siyasi yaşamları tutarsız olan
ve her zaman taraf değiştirdiklerinden emperyalist ülkelerin kendi
çıkarları doğrultusunda oluşmaktadır. İran ayrı bir durumda olup hep
Türkiye’nin karşısındadır. Şangay
İşbirliği Örgütü’ne katılma isteğimizin engeli değilse bile siyasi ve dini
ihraç politikası hem bizim hem de
Orta Asya Türk devletleri için de
sorun olabilir. Hatta bu gelecekte
Rusya ve Çin devletlerinde yaşayan
Müslüman Türkler için de geçerlidir.
AB’nin alternatifini seçerken uzun
vade dış politikamızı iyi belirlememiz gerekebilir. Türkiye güneydoğuda PKK terör örgütü ile mücadele verirken dış cephede PYG, ABD
ve hatta Rusya ile uğraşmaktadır.
İç cephemiz ise tıpkı 1’inci Dünya
Savaşı’nda Ermenilerin ordumuzu
arkadan vurması gibi.
Asıl mesele Yunanistan kurulduğundan bu yana 8 defa Türkiye
toprakları üzerinden genişleyen bu
hâlâ düşüncesinden vazgeçmedi.
Arkasına önce Rusya Çarlığı, Büyük
Britanya ve şimdilerde de ABD ve
Fransa’yı alarak Türkiye’yi tehdit ve
tahrik ederek sıcak bir savaşın içine sokma düşüncesinde. Kazananı
olmayacak bu savaşta emperyalist
ülkelerin Yunanistan’ın Türkiye’yi
zayıflatmak ve parçalamak için
piyon olarak seçildiği gün gibi aşikâr.
Aslında Ege’nin eninde sonunda
coğrafyası değişecek. Türkiye’nin
haklı olduğu ve siyasi olarak uzlaşmak isteğine karşın uluslararası
anlaşmaların Yunanistan tarafından
uygulanmaması yüzünden bu olacak.
Yunanistan ile olabilecek bir
savaşta teşebbüste kim ön alırsa
ilk darbeyi vurabilir. Zaten olası bir
savaş da 2 günü geçmez, ateşkes
ilan edilir. Önemli olan vurulacak
darbe ve ele geçecek toprak/ada/
adacıklardır. Türkiye’nin Mavi Vatan
kapsamında özellikle Ege Denizi’nde deniz harekâtı yönünden
sualtı harekâtına ve İHA’lara önem
vermesi savaşın kaderini değiştirebilir. Yunanistan’ın savunması gereken yaklaşık 3104 ada, adacık var.
Yunanistan’ın bu tahrikleri Ege’de
yaşanan kara/hava sahası kıta
sahanlığı ve statüsü bir yerde ortada olan ama bize ait olması gerekli
olan ada ve adacıklarda uluslararası mahkemede haksız duruma
düşeceğinden, farklı algılarla Türkiye’yi saldırgan ve toprak kazanma
arzusunda yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturmak durumda
olduğunu dünya kamuoyuna sunmaktır. Bilindiği gibi Türk olgusunun
Batı dünyasındaki tutumu belli, bu
Yunanistan’ı daha da tahrik edici

fırsat yakaladığında Türkiye’yi vurmak için ülkesini bile yabancı ülkelerin üssü haline getirebilmektedir.
Türkiye’nin
yanında kim var?
NATO, AB, Şangay İşbirliği Örgütü, Rusya? Hayır hiçbiri yok. O halde
jeopolitik avantajımızı ve dış politikamızı karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda kullanarak müttefikler
edinmek zorundayız.

Özhan Bakkalbaşıoğlu
duruma sokmaktadır. Bence “ansızın
gelebiliriz” kozu hep elde kalmakla
beraber ancak Yunanistan’ın hukuki
anlaşmalara aykırı davrandığı konular Uluslararası Adalet Divanı'na
getirilmelidir. Bahse geçen konular
ile dünya devletleri arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak lehimize olan
kararlar mevcuttur.
Kara ve hava sahası sınırı
6 mildir tezi
savunulmalıdır
Sonuç olarak Yunanistan’ın bu
tutumu bir seçim çalışması değildir.
Şimdiden masa başında kaybedeceğini bildiği için çok sayıda ada/
adacıkları işgal etmektedir. Türkiye
elleri ne kadar bağlı olursa olsun
Lozan Antlaşması hükümlerini
adalar üzerinde uygulamalıdır. Kara
ve hava sahası sınırı 6 mildir tezi
savunulmalıdır. Çünkü bu sınırları aşmak asıl savaş nedenidir. Asla
12 mil savaş nedeni olmamalıdır.
Türkiye Yunanistan’a adalardaki
askerî üs ve tesislerini boşaltması
için makul bir süre vermelidir. Bu
süreç içinde Lahey Adalet Divanı’na
konu getirilmelidir. Ancak Türkiye’nin, Yunanistan’ın uyguladığı
adaları işgal etme, silahlandırma
Batı Trakya’da yaşayan Türklerin
AB kararlarına rağmen Türk sayılmamasına karşı tutumu, müftü
seçimlerindeki yanlı davranışları ve
uluslararası hukuk kurallarını çiğnemesine zamanında cevap vermemesi sorunlara sorun eklemektedir.
Çuvaldızın iğnesini kendimize de
batırmak zorundayız. Siyasi iradenin sözleri devleti bağlar ve o sözün
gereği yapmalıdır. Aksi takdirde
kararlılığınız sorgulanır. İsrail devletinin gelecekte beni tehdit edebilir
düşüncesi ile Saddam döneminde
Bağdat yakınlarındaki nükleer tesisi
vurmasının tartışılması da kararlığının bir göstergesi olur. Nasıl Irak’ın
kuzeyinde bu kararlılığı gösteriyorsak Yunanistan için de geçerli olmalıdır. NATO ülkesi olmamız ulusal
çıkarlarımızdan vazgeçmek anlamına gelmediği gibi pasif kaldıkça
Yunanistan elini güçlendirmekte,

Dünya tarihinden Türk’ü
çıkartırsanız tarih
yazamazsınız
Bu gerçek ışığında yalnız bir
ülke olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Türk imparatorluklarının
toprakları üzerinden 35’den fazla
devlet çıkaran Batılılar, Sevr Antlaşması’nı yırtıp atan bizlerden
ve tabii Lozan’da mağlup olmalarından ötürü bir hesap sormak
isteyecekleri ihtimalini unutmamak gerekir. Bu nedenle ekonomik bağımlılığı asgari düzeye
çekmek, iç ve dış cephelerimizi
sonlandırmak ve en azından tek
cephe haline getirmek için iç ve
dış politikalarımızı yeniden revize
etmek, güçlenmek ve bu süreçte
Büyük önder Atatürk’ün “Yurtta
sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı olarak politikalar üretmemiz
gerektiğini değerlendiriyorum.
Asla pasif bir doktrin olmayan bu
söz ile Türkiye, Montrö Boğazlar
Sözleşmesi ile Boğazlar üzerinde egemenliğini kazanmış, Hatay
anavatana katılmış, İran ile yapılan sınır anlaşması lehimize
dönüşmüştür.
Dünya süratle yeni bir savaşın
eşiğine gelmektedir. Hasır altındaki
bütün sorunlar yüzüstüne çıkmıştır. Bunun yanı sıra stratejik öngörü eksikliği ile özellikle AB ülkeleri
ummadıkları bir enerji sorunu ile
karşı karşıya kalmışlardır. ABD’nin
oyununa gelmişlerdir. Bu savaş, AB
ülkelerinin daha az ama ABD’nin
çok kârlı çıkacağı, ekonomilerini
daha iyi hale getirmek için tezgâhlanan liderlerin ülkeleri arasında
olacaktır. Ne yazık ki dünya tarihi
bugüne kadar bu kadar basiretsiz ve
lider niteliklerinden yoksun insanlar
tarafından yönetildiğini görmemiş
dersek pek yanılmayız.
Türkiye jeopolitik durumunu iyi
değerlendirdiğinde stratejik hedefleri doğru tespit edip ulusal güç
kaynaklarını bu hedefe göre yönlendirdiğinde deniz hak ve menfaatlerimizi Mavi Vatan ışığında korursak
bekamız güven altında olacaktır.
Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan
sınırlarını korumaktan geçer.
www.marinedealnews.com

GÖRÜŞ 27

Yunanistan neden şimdi?
Tuğgeneral (E) Dr.
Cihangir Dumanlı
bu ayki makalesinde
Yunanistan’ın geçmişte
olduğu gibi bugün de
benzer hatayı tekrarladığına vurgu yaparak
neden şimdi gerginlik
yarattığını sorguluyor…
Yunanistan’ın son zamanlarda ABD ve
AB’yi arkasına alarak Türkiye aleyhindeki eylemlerini giderek artırdığı ve sorunları krize döndürdüğü görülmektedir.
Tarihi perspektiften bakıldığında kurulduğu 1832 yılından itibaren sürekli olarak Türkiye aleyhine
toprak genişleten Yunanistan’ın bu
tutumunun değişmeyen “megalo
idea” politikasının bir devamı olduğu
anlaşılmaktadır.
Ancak neden son zamanlarda gerginliği artırdığının da sorulması gerekir.
Bu sorunun cevabı Atina açısından
bakıldığında daha kolay bulunabilir.

Yunan Hükûmeti'nin Türkiye ile
gerginliği bir iç politika aracı olarak
kullanmak istemesi bir yana; bu
zamanlamanın asıl nedeni Türkiye’nin gücü ve olası tepkileri konusundaki yanlış değerlendirmelerdir.
Anlaşıldığı kadarıyla Yunanistan;
n Türkiye’de 20 yıllık iktidarın yıprandığını ve gergin bir seçim ortamına girildiğini; Türk milletinin bölündüğünü;
n Türk ekonomisinin kriz içinde
olduğunu;
n Kumpas davalarla TSK’nın
gücünün ve saygınlığının zedelendiğini;
n Türkiye’nin F-35’leri alamadığı
gibi F-16 modernizasyonunda sıkıntılar yaşadığını, ABD ile problemleri
olduğunu;
n TSK’nın içeride ve dışarıda pek
çok harekâtla meşgul olduğunu,
değerlendirmiş ve bunları fırsat
bilerek Türkiye ile gerginliği krize
sürüklemek istemiştir.
Devlet adamlarının yanlış değerlendirmeler yaparak ülkelerini felake-

te sürükledikleri tarihte sık rastlanan
bir olaydır. Bunun zamanımızdaki
son örnekleri Paşinyan’ın Rusya’ya
güvenerek Azerbaycan’a saldırması
sonunda uğradığı hezimet ve Zelenskİ’nin Batı’ya güvenerek Rusya’ya
meydan okuması sonunda ülkesini
harabeye döndürmesidir.
Yunanlı yöneticiler de Türkiye’nin
gücünü ve olası tepkilerini yanlış
değerlendirmektedirler.
Türkiye’nin konjoktürel bazı
sorunları olabilir fakat Türk milletinin tarihten gelen bir özelliği millî
davalar söz konusu olunca bütün
farklılıkları bir yana bırakıp güç birliği
yapmasıdır.
Ulusal güç unsurları objektif olarak kıyaslandığında toplamda Türkiye’nin Yunanistan’dan üstün olduğu açıktır. Yunanistan bu zafiyetini
ABD’ye güvenerek kapatmayı düşünüyorsa tarihten ders almalıdır.
Türkiye bugün Yunanlıların İngiltere’ye güvenerek Anadolu macerasını başlattıkları 15 Mayıs 1919’dan
daha kötü durumda değildir. Yunan-

lı yöneticilerin “küçük Asya felaketi”
dedikleri bu maceranın sonunun ne
olduğunu ve İngiltere’ye güvenmenin
sonucunu daha iyi bilmeleri gerekir.
Ege ve Akdeniz’deki sorunların
kaynağı Yunanistan’ın hukuka aykırı
tutumları ile egemenlik alanlarını Türkiye aleyhine genişletmek istemesidir.
Ege’de sorunların krizlere, krizlerin
savaşa dönüşmesi rasyonel düşünen
ve gerçekleri görebilen devlet adamlarının isteyebileceği bir şey değildir.
Böyle bir savaş her iki ülkeye de fakat
Yunanistan’a daha çok zarar verir.
Böyle bir savaş NATO’nun da sonu
demektir.
Rasyonel karar vericilerin yapması
gereken krizleri savaşa döndürmeden
yönetmek ve savaşı önlemektir. Savaşın meşru olmasının koşullarından
birisi de savaştan önceki tüm çözüm
yollarının denenmiş olmasıdır.
Ne yapmalı?
Bizim açımızdan yapılması gereken başarılı bir kriz yönetimi ile ulusal
çıkarlarımızdan ödün vermeden ve krizi

Dr. Cihangir Dumanlı
savaşa tırmandırmadan sorunları savaş
dışı yöntemlerle çözmektir. Bunun için
başta TSK’nın caydırıcı gücü olmak üzere gücümüzü karşı tarafa göstermek
yeterlidir. Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal yapısından ve ideolojik tercihlerine,
siyasi parti bağlantılarına bakılmaksızın deneyimli eski diplomatlarımızdan
ve bilim insanlarımızdan faydalanarak
öncelikle diplomatik çözüm yoluna
gidilmelidir. Bunun için devletin yerleşik
kriz yönetim sistemleri çalıştırılmalı Millî Güvenlik Kurulu (MGK)’nun görüşü
alınmalı, Yunanistan’a verilecek cevap
hakkında devlet aklının ürünü olan
kapsamlı bir strateji belirlenmeli, inandırıcı olmayan ve içeriye yönelik günlük
hamasi çıkışlardan vazgeçilmelidir.

İş Bankası, KOBİ'ler için 100 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı
Türkiye İş Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)
ile 100 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli yeni
bir kredi anlaşması imzaladı.
Kredi, ülkemiz ekonomisinin
lokomotifi olan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin (KOBİ)
likidite ihtiyaçlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde
kullandırılacak.
Bankanın, geçtiğimiz ay
yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı alanlarda kullandırmak üzere Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası (EBRD)
ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’ndan sağladığı toplam 227 milyon ABD Doları
tutarındaki kaynağa ek olarak
AIIB'den sağladığı bu kaynak,
KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla
ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.
İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Gamze Yalçın,
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında
yüksek düzeyli artışların gerçekleştiği ve tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı,
Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı etkilerin devam
ettiği mevcut ekonomik konjonktürde, AIIB'den aldıkları
uzun vadeli kaynağı KOBİ'lerin kullanımına sunmanın
önemli olduğunu vurguladı.
Bu kaynağın, işletmelerin finansal dayanıklılığının
artmasını ve yeni istihdam

imkânlarının yaratılmasını olumlu
etkileyeceğini ifade eden Yalçın, "Uluslararası piyasalarda İş Bankası'na
duyulan güvenin bir göstergesi olan
bu kredi, Türkiye İş Bankası'nın AIIB ile
gerçekleştirdiği ilk işlem. Bankamızın
işbirliği içerisinde olduğu uluslararası
finansal kuruluşlar arasına AIIB gibi

saygın bir kurumun da katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
Gelecek dönemlerde de AIIB ile olan
ilişkinin güçlenerek devam edeceğine
inanıyoruz." dedi.
Asya Altyapı Yatırım Bankası
Genel Direktörü Najeeb Haider ise
Covid-19 salgınının etkilerinin azal-

tılması programı kapsamında sağladıkları bu kaynağı, üye ülkelerin ve
partner kuruluşların desteklenmesine
yönelik kararlılıklarının ve kapasitelerinin bir örneği olarak gördüklerini
belirtti. Bu işlemi İş Bankası ile uzun
vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan
işbirliklerinin başlangıcı olarak gör-

düklerini vurgulayan Haider, "Dünya
ekonomisinin içerisinde bulunduğu
zorlu koşullar altında Türk ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lere destek
vermekten ve Türkiye'nin en büyük
özel bankası olan İş Bankası ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz." diye konuştu.
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Navlun fiyatları gemi fiyatlarını da etkiliyor
İkinci el tanker fiyatları yeni zirvelere tırmanıyor. Concordia Maritime 2006 inşa 3
adet 65 bin dwt LR1'lerinin her birinin satışını 20 milyon dolardan gerçekleştirdi. 14
Şubat'ta bu gemiler için 10/11 milyon dolar
istiyorlardı. 2008 Japon inşa 73,000 dwt LR1
POLAR UNICORN, 22,8 milyon dolara satıldı. Özellikle Karadeniz'de Ukrayna çıkışlı
kargoların navlunları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.
Kuru yük gemilerdeki navlun hareketlerinin gemi fiyatlarına etkisi beklenenin
altında ve bizce fiyatlar daha da düşmeli.
SPRING BRAVE (206,000 dwt / 2007 Japon
inşa) newcastlemax gemi 16,7 milyon dolara alıcı buldu. Ocak 2022'de kardeş gemisi
BAOSTEEL ELEVATION (2007 inşa) 18 milyon
dolara alıcı bulmuştu. Üç ay önce USD 18,4
milyon dolara satılan ancak alıcı perform
etmediği için satışı düşen 58,000 DWT / 2009
Tess58 supramax gemisi (Tsuneishi Çin inşa)
bugün 16,15 milyon dolara satıldı.
Konteyner gemilerin navlunlarındaki
hızlı düşüşler gemi fiyatlarını da hızla
düşürüyor. 2004 Alman inşa 2500 TEU
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bir konteyner gemisi için temmuz ayında
35 milyon dolarlar konuşurken bugün 20
milyon dolara çalışıyoruz. Aşağıda bu ayki
satışlardan sizin için derlediğimiz örnekleri
bulabilirsiniz.
Kuru yükler
Ore carrier
“STELLA DAPHNE” (250,381 dwt, Qingdao Beihai, 2017
inşa, 171,239 cbm, Wartsila m/e) USD
52,05 milyon dolara satılırken, 1 yaş
yaşlı kardeş gemisi “STELLA ISABEL” (2015
inşa) 45,95 milyon dolara satıldı.
Newcastlemax “SPRING BRAVE” (206,306
dwt, Imabari, 2007 inşa) BWTS donanımlı gemi
16,7 milyon dolara alıcı buldu.
Capesize “FRONTIER TRIUMPH” (181,429
dwt, Imabari, 2012 inşa) 30 milyon dolara Winning Shipping şirketine satılırken, “COUGAR” (177,493 dwt, Mitsui, 2002
inşa) 13,75 milyon dolara Çinli alıcıya gitti.
Post Panamax coal carrier “SUNNY
SAILOR” (91,443 dwt, Oshima, 2000 inşa,
43m en) 9,8 milyon dolara satıldı.
Post Panamax “GREAT WENCHENG” (91,439 dwt, Oshima, 2005 inşa,

43m en) 16,9 milyon dolara Endonezyalı
alıcıya satıldı
Kamsarmax
“NORD
CORONA” (81,600 dwt, Jiangsu Hantong,
2019 inşa) 29 milyon dolara, “BUENOS
AIRES” (83,366 dwt, Sanoyas, 2011 inşa) 21
milyon dolara Yunan alıcıya satıldı.
Panamax “NAVIOS CAMELIA” (75,162
dwt, Hudong-Zhonghua, 2009 inşa) 15 milyon dolara, “CORAL EMERALD” (75,632
dwt, Sanoyas, 2007 inşa) 14 milyon dolara
gitti. “PANTELIS” (74,020 dwt, Tsuneishi
Fukuyama, 2000 inşa) 9,7 milyon dolara alıcı buldu
Ultramax “ULTRA TRUST” (61,225 dwt,
Tadotsu, 2015 inşa) 28 milyon dolara, ''ASL
GRACE” (60,259 dwt, Onomichi, 2015 inşa)
27 milyon dolara gitti. “HANTON TRADER
I” (63,518 dwt, Jiangsu Hantong, 2014 inşa)
25,4 milyon dolara Jinhui Shipping şirketine satıldı. ''NORD SİNGAPURN” (63,913
dwt, Tsuneishi Cebu, 2018 inşa) 31 milyon
dolara, “ULTRA DYNAMIC” (61,412 dwt,
Shin Kasado, 2011 inşa) 22,9 milyon dolara
Vietnamlı alıcıya gitti
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Supramax “MEDI BANGKOK” (53,466
dwt, Imabari, 2006 inşa) 17 milyon dolara, “SAGARJEET” (58,079 dwt, Tsuneishi
Zhoushan, 2009 inşa) 16 milyon dolara
satıldı. “LIAN XIN” (52,512 dwt, Kanasashi,
2002 inşa) 11,3 milyon dolara alıcı buldu.
Handymax “AMBER L” (47,282 dwt,
Oshima, 2000 inşa) 9,5 milyon dolar civarında satılırken. “MARVEL” (48,893 dwt, IHI,
2001 inşa) 10,5 milyon dolara satıldı.
Handysize “AQUARIUS 77” (35,737 dwt,
Tsuneishi Cebu, 2016 inşa) 21 milyon dolara, “ECO DESTINY” (35,287 dwt, Shikoku, 2005
inşa) 12,7 milyon dolara, “MALTO HOPE” (28,226
dwt, I-S Shipyard, 2013 inşa) 13,6 milyon dolara, “VTC PLANET” (22,176 dwt, Saiki, 1993
inşa) 5 milyon dolara alıcı buldular. “MAPLE
AMBITION” (35,513 dwt, Taizhou Maple Leaf
Çin, 2015 inşa) 16,5 milyon dolara Çinli alıcıya
satıldı. “ORTOLAN ALPHA STRAIT” (34,126 dwt,
Seko H.I. Japonya, 2010 inşa) 15 milyon dolara
yine Çinli alıcıya gitti.
Tankerler
VLCC “ABQAIQ” (302,986 dwt,
Samsung, 2002 inşa) 30,7 milyon dolara, “TEMA” (311,620dwt,Kawasaki,2005
inşa) 33,5 milyon dolara alıcı buldular. “MARAN ANDROMEDA” (320,473
dwt, Daewoo, 2005 inşa) 37 milyon
dolara satıldı. “HILWAH” (316,808
dwt, Hyundai H.I., 2002 inşa) 37 milyon dolara alıcı buldu. “VIKI” (310,106
dwt, Samsung, 2000 inşa) 29,5 milyon
dolara satıldı.
Suezmax “NORDIC RIO” (151,174
dwt, Samsung, 2004 inşa) 26 milyon
dolara gitti.
Aframax “ARISTODIMOS” (Ice
Class 1A, 113,553 dwt, Samsung,
2006 inşa) 32 milyon dolara satıldı. “ALBA” (113,782 dwt Samsung,
2005 inşa) scrubber ve BWTS donanımlı gemi 31,75 milyon dolara satılırken, “PIPER” (114,809 dwt, Samsung,
2005 inşa) 30 milyon dolara satıldı. “CONCORD EXPRESS” (111,920
dwt, Hyundai H.I., 2003 inşa) 23 milyon dolara satılırken, “ATLANTIC PRIDE” (114,500 dwt, Samsung, 2004 inşa)
24 milyon dolara alıcı buldu.
LR2 “BEKS ATLANTICA” (114,896
dwt, Samsung, 2006 inşa) 32,5 milyon
dolara satıldı.
LR1
“ENERGY
CHALLENGER” (70,675 dwt, STX, 2005 inşa)
16 milyon dolara gitti. “POLAR UNICORN” (73,956 dwt, Onomichi Dockyard, 2008 inşa) 22,9 milyon dolar civarında alıcı buldu. “STENA PERFORMANCE” (65,065 dwt, Brodosplit, 2006
inşa, Ice 1A) ve kardeş gemileri “STENA PRIMORSK” ve “STENA PROVENCE” her biri 20 milyon dolara satıldı.
MR “ASTREA” (40,158 dwt, Shina
Shipbuilding, 2006 inşa) 15,5 milyon dolara
satıldı. “NCC SUDAIR” (46,012 dwt, Hyundai Mipo, 2007 inşa) ve kardeş gemisi “NCC
RABIGH” (2007 inşa) her biri 16,2 milyon
dolara Mercan Petrol'e satıldı. “SEABRIGHT” (46,159 dwt, STX Jinhae, 2006 inşa)
18 milyon dolara, “SEAMERCURY” (39,634
dwt, Hyundai Mipo, 2003 inşa) 11 milyon
dolara satıldı. “SURFER ROSA” (46,719 dwt,
Hyundai Mipo, 2004 inşa) 16 milyon dolara
satıldı.
“JUTLANDIA SWAN” ve “SELANDIA SWAN” (17,998 dwt, Cicek/
Gisan Türkiye, 2008 inşa) birlikte 24
milyon dolara alıcı buldu. “ORIENTAL FREESIA” (14,383 dwt, Asakawa,
2006 inşa) 11,5 milyon dolara Sunwoo,
Güney Kore şirketine satıldı. “RUBI-
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NO” (11,161 dwt, Admarin Gemi Yapım
Türkiye, 2008 inşa, Ice 1A) 8,5 milyon dolara, “SOL” (11,479 dwt, Nantong Tongshun,
2007 inşa) 5,1 milyon dolara satıldı.
“SG BAHARI” (9,600 dwt, Dongfang,
2009 inşa) 4,5 milyon dolara Türk alıcıya
satıldı. “GAZELA” (6,480 dwt, Desan Tersanesi Türkiye, 2010 inşa) 7,3 milyon dolara,
kardeş gemisi “GUNGA” (2009 inşa) 6,7
milyon dolara satıldılar.
LPG
''TRADER” (138,248 cbm, Samsung,
2002 inşa) 33 milyon dolara satıldı.
VLGC “CLIPPER SIRIUS” (73,537 cbm,
Hyundai H.I., 2008 inşa) 50 milyon dolara
satılırken, “BW PRINCE” (2007 inşa) 46
milyon dolara alıcı buldu.
“SCALI REALI” (3,295 cbm, Beşiktaş
Tersanesi Türkiye, 2010 inşa) 19,5 milyon
dolara, kardeş gemisi “SCALI SANLORENZO” benzer rakamlara satıldı
Konteynerler
“OSAKA” (4,506 TEU, 50,712 dwt, Samsung, 2008 inşa, 32,25m en) 60 milyon
dolara alıcı buldu
“BURGUNDY” (3,426 TEU, 42,566 dwt,
Nordseewerke, 2008 inşa, 32,2m en) 24
milyon dolara alıcısına satıldı.
Yeni inşalar
LNG – Meiji Shipping, Samsung Tersanesi’ne 2 adet 174,000 cbm gemi siparişi
verdi. 2025 yılının Eylül ayında teslim edilecek olan gemilerin her birinin kontrat fiyatı
212,5 milyon dolar.
VLGC – Evalend Shipping, Yunanistan, Hyundai Tersanesi’ne 3+2 opsiyonlu 88,000 cbm gemi siparişi verdi. 2024
yılında teslim edilecek olan gemilerin her
birinin kontrat fiyatı 95,3 milyon dolar.
Suezmax – Euronav, Daehan Tersanesi’ne
2 adet tanker siparişi verdi. 2024 yılının ikinci
yarısında teslim edilecek olan gemilerin her
birinin kontrat fiyatı 74 milyon dolar.
PCTC – Ray Car Carriers, Hyundai
Samho Tersanesi’ne 2 adet 7,500 cars siparişi verdi. 2025 yılının 2’nci yarısında teslim
edilecek olan gemilerin her birinin kontrat
fiyatı 119,5 milyon dolar.
MR product carriers – Singaporlu bir
armatör, Hyundai Vietnam Tersanesi’ne
4 adet MR siparişi verdi. 2025 yılının ikinci
yarısında teslim edilecek olan gemilerin
her birinin kontrat fiyatı 42,7 milyon dolar.
Hurdalar
Tanker
“POLAN” LDT 12,423 DWT 74,999 1999
inşa 598 dolara as is Singapur, “CHEVAL
BLEU” LDT 21,675 DWT 149,745 1995 inşa
615 dolara Pakistan, “DAWN LUCK” LDT
2,012 DWT 6,349 1991 inşa 672 dolara Bangladesh, “SEARICH” LDT 1,778
DWT 4,999 1992 inşa 672 dolara Bangladesh, “JIN SHING” LDT 1,711 DWT 4,785
1991 inşa 505 dolara as is Batam, Indonesia teslim satıldı. “PETRONORDIC” LDT
17,483 DWT 92,995 2002 inşa Türkiye teslim, “PROMETEY” LDT 1,614 DWT 4,740
1985 inşa Hindistan’a teslim satıldılar.
Kuru yükler
“STAR TIANJIN” LDT
23,310
DWT 174,096 2004 inşa 600 dolara as is
Singapur, “CHANG SHENG” LDT 9,824
DWT 75,752 1998 inşa 608 dolara as is Singapur, “BEI LUN 6” LDT 8,015 DWT 43,665
1989 inşa 611 dolara Bangladeş’e teslim
satıldılar. “KG ASIA” LDT 12,605 DWT 74,732
1999 inşa as is Güney Kore’ye teslim satıldı
Reefer
"KRONSHTADTSKIY" LDT 1,854
DWT 1,169 1990 inşa 675 dolara Bangladeş’e teslim satıldı
www.marinedealnews.com
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Meraklı, oyunbaz araştırmalar
Hayatın işleyişini kavramanın, dünyanın
düzenini anlamanın
yolu araştırmak; ama
doğru soruyu sormadan bulduğumuz yanıtlar bizi nereye götürür? Ne fark eder, en
kötü dağınık düzende
eğleniriz...
Yüce
Yöney

Geçen ay verilen
2022 Ig Nobel ÖdülİSTANBUL
leri’ni görüp insanların yaşamları boyunca hayatı kontrol edebilmek
için nelerle uğraşmak zorunda
kaldıklarını düşününce aklıma
geldi. Şu hayatta alınyazımızı
değiştirmek, kendi kurduğumuz düzenin işleyişini anlayabilmek için neler yapıyoruz ve
asık suratlı şeyleri değiştirmek
için ne çok çabamız var.
Yıllardır Annals of Improbable Research tarafından
verilen Ig Nobel ödülleri, bildiğimiz Nobel ödüllerinden farklı. Ona atıfla, yine “bilimsel”
ama ağırlığı itibarıyla Nobel’in
kapsamına girmeyen çalışmalara verilen, eğlenmeyi gözeten, mizahi bir vurgu taşıyan
ödüller bunlar. “Ignoble” kalitesiz, değersiz gibi anlamlar taşıyan İngilizce bir kelime zaten.
Bu yıl fizik ödülünü alan
çalışma ördek yavrularının
yüzüşlerini anlamaya uğraşan
bir araştırma mesela... Güvenlik mühendisliği dalında ödül,
vahşi hayvanlara çarpan arabalarla ilgili olarak bir geyik
çarpışma testi maketi gelişti-

ren çalışmaya verilmiş.
Mühendislik ödülünü alan
araştırma ise radyolarda yer
alan analog arama düğmelerindeki gibi silindirik düğmeleri çevirirken insanların parmaklarını kullanmalarının en
verimli yolunu bulmaya çalışıyor. Araştırmada çapı 1 santimetreden geniş düğmelerin
çevrilmesi için üç parmak, çapı
2,5 santimetreyi geçen düğmelerde dört parmak, çapı 5
santimetreden fazla düğmeler
içinse beş parmak kullanıldığı
tespit edilmiş.
Hepsi yüz kaslarını gevşetecek, ama dikkatinizi fazlasıyla
hak edecek çalışmaların bence
en faydalısı ise edebiyat alanındaki ödül; hukuk dilinin ne
kadar anlamsız düzeyde zor
ve anlaşılmaz olduğuna odaklanmış. Meselenin karmaşık
konularda değil, karmaşık yazı
sisteminde olduğunu gösteriyor. Klasik formatta yazılmış
düz bir metinde ayrı ayrı ifade edilmesi gereken cümleler
hukuk dilinde içi içe geçirilerek
birbirinin içine yerleştiriliyor.
Meşhur beş saniye kuralı
Harvard Üniversitesi'nde
düzenlenen törenle dağıtılan
Ig Nobel 1991’den beri veriliyor. Her yıl insanın aklını çelecek çalışmalar çıkıyor. Birkaç
örnek...
Geçtiğimiz yıllarda cinsel
ilişkide yaşanan orgazmın,
burun tıkanıklığını açmada tıkanıklık giderici ilaçlar
kadar etkili olabileceğini gösteren bir çalışma tıp ödülüne
layık görülmüştü. Dil alanın-

da, sıçanların bazen tersten
Japonca konuşan biriyle Flemenkçeyi tersten konuşan
birini ayırt edememesiyle ilgili
çalışma ödül kazanmıştı. Hidrodinamik alanda, yürürken
kahve içmeyi ele alan; kahvenin fincandan neden döküldüğü üzerine geniş çaplı bir
araştırma ödüle layık bulunmuştu. Bir başka ödüllü çalışmanın konusu, köpekler üzerinde yaşayan pirelerin kediler
üzerinde yaşayan pirelerden
çok daha yükseğe sıçrayabildiğiydi. 2004’teki bir ödül ise
işimize gelince hemen devreye
soktuğumuz “beş saniye kuralı”
ile ilgiliydi: Bir yiyecek yere
düşürüldükten sonra beş saniye içinde alınması durumunda mikrop barındırmaz mı?
2006’da öne çıkan araştırmalardan biri bir grup fotoğrafında herkesin gözünün açık çıkmasını garantilemek için kaç
fotoğraf çekilmesi gerektiğine
dairdi. 2019’da psikoloji dalında dikkat çeken bir araştırma
vardı: Ağızda tutulan kalem
insanları mutlu eder mi? Ekonomi dalında ise ödül, üç tür
bakterinin farklı para birimlerindeki dayanıklılığını ölçmeye çalışan araştırmaya verildi.
Araştırmaya göre Romanya’nın
kağıt paralarındaki bakteriler
en dayanıklı çıktı.
Gergedan nasıl taşınmalı?
2021’de, ekoloji dalında ödül
kazanan çalışma da bakterilerle yapılmıştı. Farklı ülkelerde, çiğnendikten sonra atılıp
kaldırımlara yapışan sakızlarda yaşayan farklı bakteri türle-

rinin genetik analizi üzerineydi. Ulaştırma alanındaki ödül
ise hava taşımacılığında gergedanların baş aşağı taşınmalarının daha güvenli olup olmadığını deneylerle saptayan bir
çalışmaya verilmişti. Ekonomi
alanındakini ise siyasetçilerin
obezite oranının o ülkedeki
yozlaşmanın göstergesi olabileceğiyle ilgili araştırma aldı.
Barış dalındaki ödül, insanların sakal bırakmayı, suratlarına gelebilecek yumruklardan
korunmak amacıyla evrimleştirdikleri iddiasını test ediyordu. Bu alanda verilmiş en
yararlı ödüllerden biri ise daha
eskiye dair. O araştırma “birinin kafasına boş bira şişesiyle
mi yoksa dolu bira şişesiyle mi
vurmak daha etkilidir” sorusuna yanıt arıyordu.
Keşke bilsek...
Bu tip araştırmaları duyan
herkesin “lafı gelmişken” bahanesiyle araştırılacak birkaç
konu önermesi uygun bence.
Benimkiler şöyle:
Barış alanında: Fiziksel
olarak yerçekimi etkisiyle bir
arada duran Dünya’daki insan
toplulukları neden toplumsal
olarak bir arada durmayı beceremiyor?
Zekâ alanında: Yetkili bir
bürokratın, maden aramalarındaki siyanür etkisiyle zehirlenen doğada yaratılan tahribatın yıkıcı etkisini anlaması
için zekâ düzeyi ne olmalıdır?
İsyan alanında: Çevreye en
zararlı çöplerden birinin kaynağı olan tek kullanımlık plastikleri atmayıp da plastik üre-

timinden zenginleşen insanlara bağlasak fabrikalarının
kapılarından sığabilirler mi?
Adalet alanında: Sağlıklı bir
şekilde çocukluğunu yaşaması
gerekirken çalışmak zorunda
bırakılan çocukların kayıplarını muhasebeleştirmek mümkün olsaydı neden devletler
iflas ederdi?
Dil alanında: Ütopik dünya
dili Esperanto akrostişe uygun
olmadığı için mi yaygınlaşamadı?
İş barışı alanında: Uzaktan
kumandaya hemen alışan toplumlarda, patronların uzaktan
çalışmaya bu kadar mesafeli
oluşunun nedeni yöneticilerin
kapsama alanıyla mı ilişkili?
Çalışma alanında: Sigara
molası laf bitmeden biterse
çalışma verimliliği düşer mi?
Kimya alanında: Ekonomik
zorlukların getirdiği ev içi içecek üretimi yetişkin hane halkının sabahları uyuyakalma
olasılığını artırır mı?
Ergenlik alanında: Yetişkinlerin ev içinde ergen çocuklarını görünce yönünü değiştirmesi nesiller arası barışı ne yönde
etkiler?
İletişim alanında: Birbiriyle
fazla konuşmadan vücut diline odaklanmak insani ilişkileri
rahatlatır mı?
Herkesin dünyaya baktığı yerden, hayata anlamlı bir
şekilde göz kırpan, Ig Nobellik
farklı araştırma konuları çıkabilir elbette. Çevrelendiğimiz
bunca soruna teslim olmadan eğlenmek ve kurcalamak
insanların şu dünyadaki en
büyük avantajları belki de...
Ekim 2022
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Gezide hastalıklar
Eylül 2022 benim
için pek iyi geçmedi.
Hastalıklar, memleketin
ve dünyanın gidişatı ile
yaygın olarak algıladığım şuursuzlukları izlemek oldukça yıpratıcı
oldu. Merkür’ün gerilemesi mi, hayatın sınavları mı bilemem ama
çok zor bir dönemdi.
Bunlar bana yollarda
yaşadığım zorlukları
hatırlattı. Bu yazım da
yollarda yaşadığım bu
deneyimlerin bir derlemesi olarak ortaya çıktı

Tayland Koh Lanta’da motordan
düşme ve hostel mutfağında kızgın yağda yanan ayak parmakları…
Malezya’nın Langkawi Adası
sonrasındaki durağım Tayland’da
Koh Lanta Adası’ydı. Bu şirin ada
küçük motosiklet (scooter) kiralamak için çok uygun bir yer. Koh Lanta’da motosiklet ile her yere kolayca
gidebilirsiniz. İki tekerlek deneyimi
ve sempatisi neredeyse olmayan biri
olsam da ortamın uygunluğu ve
seyahat adrenaliniyle ben de küçük
bir motosiklet kiraladım. Kaldığım
Slackline Hostel'in hemen yanından kiraladığım alet ile insanlardan
ırak yerlerde yaptığım denemelerde
başarılı olmuş, mesafeleri artırarak
trafiğe çıkacak cesareti elde etmiştim. Macera güzel başlamış, çok da
güzel bir gün geçirmiştim. Motor
kullananların bunu neden bir özgürlük olarak gördüklerini anlıyordum.
Günün sonunda adanın batı sahilindeki bir tapınak ziyareti ve oranın
yakınında yapılacak bir Budist ayinini izlemek için yola çıktım. Her
şey çok güzel gidiyordu; ta ki benim
artan güvenimle 25-30 km sürate
ulaşan hızım, karşıdan diğer arabayı
sağlayan kamyoneti görüp panikle
kontrolü kaybedip düşene kadar. Sol
kolum ve sol bacağım ezilmiş ve
sıyrılmıştı, göğsümdeki büyük acıyla
Ekim 2022

yerden kalkmam zor oldu. Ellerim
ayaklarım titriyordu. O halde tekrar
motora binip sahile gittim ama titremem ve şok halim çok zor geçti. O
halde tapınağı ve ayini videoya bile
çektim. Aniden başlayan tropik yağmurda motoru hostele getirirken bir
yandan acı duygusuyla 8-10 km’lik
mesafe bir an evvel bitsin istiyor, bir
yandan da yüzüme vuran yağmur
taneleri ve esen nemli rüzgârdan
garip bir keyif alıyordum.
Kaldığım bambu bungalova girdiğimde ise olayın sıcaklığıyla hissetmediğimden daha fazla acıyla
korkunç bir gece geçirdim. Göğsüm
ve her yerim ağrıyor, acı çekiyordum.
O günün sabahında tanıştığım İngiliz çift, ülkelerinin hatırı sayılır fizyoterapistlerinden çıkınca bana ilk
muayeneyi yapıp kırık çıkık olmadığını ama bu ağrıların 2 aydan evvel
tam olarak geçmeyeceğini söylediler. Ertesi gün bir klinikte çekilen
röntgende de sorun çıkmayınca
hostelde yatmak dışında bir etkinliğim olmadı Koh Lanta’da. Tam
olmasa da iyiye giden durumumla
yola tekrar çıkmaya karar verdiğim
gece, hostel mutfağında kızartma
tofu yapan biri, kaza ile kızgın yağı
ayağıma döktü. İnanılmaz bir acıydı. Bu sefer kızgın yağda dağlanmış
ayak parmaklarımla uğraştım. Yola
çıkıp o halde “The Beach” filminin
çekildiği Koh Phi Phi Adası’nda bir
tura bile katıldım. Açık yara denizle
temas edip daha da kötü bir hal
alınca bir sonraki durak Phuket’de
bir hafta hostel odasında kendime
bakımla geçti. Bu arada çok güzel
arkadaşlıklar kurdum, bana yardım
eden gezginlerle değişik deneyimler
yaşadım. Acılardan ırak Koh Lanta
ve Phuket fotolarına bakalım.

Myanmar’da soğuk algınlığı ve
bitmeyen öksürük…
Temmuz ayı yazımızda1 Yangon’da yatağa düşüşümü anlatmıştım. Bangkok’daki hostel klimasının
orantısız soğuğuna maruz kalıp
hastalığa ilk adımı atmıştım. Yollarda hastalanınca öncelikle duruyorsunuz. Yangon’da tüp yatakların
olduğu hostelde durdum ben de.

Ortam hiç de rahat değildi. Durma
ve dinlenme ile birlikte çantamdaki
ilaçlar ve vitaminler denendi. Öksürük devam edince, özel hastanelere gittim. Expat hastane faturaları
beni halkın gittiği yerel hastanelere
yöneltti. Orada da anlaşma zorlukları ve tükenen enerji ile verilen ilaçlardan sonuç alamayınca çaresizlik
duygusuyla yüz yüze geldim. Böyle
dönemlerde mobil uygulamalar bizi
ailelerimize, sevdiklerimize, inandıklarımıza bağlıyor. Moral faktörü
çok önem taşıyor bu noktada. Tam
iyileşemesem de on güne yakın
kaldığım Yangon, bana şimdilik bu
zorlukları hatırlatıyor. Yollardayken
sağlık sorunu yaşamak çok daha
katmerli zorlukları içeriyor. İnsan
kendiyle uğraşırken gözü hiçbir şeyi
görmüyor. Yollarda olmak özgür bir
değerlendirme süreci iken uzaklarda, o yalnız halde yaşanan zor
zamanlar kendinizle daha da fazla
yüzleştiğiniz zamanlar oluyor. .
Bolivya ve yükseklik hastalığı…
Geçen ayki yazımda yükseklik
hastalığından ayrıntılı olarak bahsetmiştim2. Bolivya gibi yükseklerde
yaşanan bir ülkede başınız her daim
bulutlara yakın oluyor. La Paz’a vardığımda ulu dağlarla çevrili bu kentin yaklaşık 4 bin metre yükseklikte
olduğunu bilmiyordum. Yükseklik
deyince nedense hep Machu Pichu’yu düşünmüştüm ama La Paz
oradan da yüksekti.
Tarih içinde önce Tiwanaku
Uygarlığı ve sonra da İnkaların yerleşim alanı olan bu bölge folklorik
özellikleri, kendine has yerli kökleri ve zorlayıcı doğasıyla farklı bir
yer. Eğer gezgin ruhu ile masalsı
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bir gezi yapma düşünceniz varsa
mutlaka Bolivya’ya gitmelisiniz.
Gördüğüm diğer Güney Amerika
ülkeleri Arjantin ve Şili’den oldukça
farklı Bolivya. Yerli kökenli nüfusun
fazla olduğu bir ülke. Ancak Laz’a
vardığımda bu gözlemleri yapmaya
pek vakit kalmadan aldığım nefesin yetmediği, halsizlikten bir dakika sürekli ve enerjili yürüyemeden
kaldırımlara oturmak zorunda kaldığım ve yine hostelde yatakta günler geçirdiğim bir deneyim oluyordu
bana. Yükseklik hastalığıyla bizzat
yerinde tanışmıştım. Zaman her
şeyin ilacı misali günler geçtikçe
dinlenme, içilen koka çayları, çiğnenen koka yaprakları ile düzelmeye
başlayacaktım. İnsan her şeye alışıyor. La Paz sonrası gittiğim 2 bin 500
rakımlı Cochabamba bana deniz
kenarı gibi gelmişti.
Balkanlarda hastalığın geçmesi
kolay oluyor…
Arabamla gittiğim ve iki ay süren
Balkanlar gezim beni en mutlu eden
gezi maceralarımdan biriydi. Belki
ata topraklarımız olması ve bize
yakın kültürdeki insanları tanımak,
belki de kendi arabam ile yaptığım
gezinin rahatlığı bana çok büyük
mutluluk vermişti. Bu düşünceniz
varsa, hâlâ Balkanları görmediyseniz, mutlaka gitmelisiniz. Mümkünse araba ve motorla kendinizce

akan bir gezi olsun.
Ben gezime Kapıkule sonrası
Filibe (Plovdiv), Veliko Tarnovo ve
Sofya ile başlamıştım. Ancak yine
Filibe’de kaldığım odanın kliması
beni hasta etmişti. Sofya’daki tek
anım bana hostelde bakım yapan
iyi kalpli gençler ve ardından ulaştığım Sırbistan’ın Niş kentindeki
ev sahiplerim oldu. Yemekler ve
anlayış bize yakın olunca, ıhlamurlarla, tarhanalarla çabucak
kendime gelmiş ve tekrar yola
koyulmuştum. 500 yıla yakın bir
süre birlikte yaşanılan Balkan
halkları ile harman olmuş bir sürü
ortak olguya sahibiz. Viyana’ya
doğru ilerlerken adım adım doğudan batıya geçişi hissediyorsunuz.
Yaşamak ve gezmek harika…
Bütün zorluğuna karşın yollar devam ettiğine göre hayat da
devam edecek; ancak içindeyken
bu zor zamanlar geçmeyecekmiş
gibi hissettiğiniz oluyor. Sonuçta
sadece bir insan olduğunuzu anlamak için bunlar gerekiyor sanırım.
Süper kahramanlar sadece filmlerde yaşıyor; en süper öykü ise
sadece yaşıyor olmak. Bunun bilincinde olmak zor zamanlarda pek
mümkün değil. Direncin düştüğü
anlarda hiçbir şey zevk vermiyor ve
ruh haliniz de bozulabiliyor. Yaşam
denilen paketin içinde bunlar da var.
Sağlıklı yaşamın en temel gereklilik ve bir varoluş hediyesi olduğunun bilincinde olmak ve buna göre
vücudu, aklı ve ruhu hazırlamak
gerekiyor. Sağlık ve esenlikle geçecek günler diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle.
1

https://www.marinedealnews.com/
myanmar-1-yangon-zorlu-bir-myanmar-gezisi-baslangici/
2
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Tutulmalar 2022 senesine damga vuruyor

2022 senesinin son üç ayına
geldik. Eylül ayında yaşanılan
Merkür retrosu ve diğer beş
gezegenin retrosu ile toplam
altı retro gezegenle geçmişe
gitmiş olabilirsiniz. Geçmiş
ilişkiler, arkadaşlıklar, geçmiş
olaylar, geçmişten gelen davalar, geçmişte istediğiniz işler
için yaptığınız görüşmeler bu
retrolarda görünür hale gelmiş olabilir.
Merkür retrosu genelde
bozulan elektronik aletler,
gitmeyen e-postalar, alınan
ürünlerin bozuk çıkması gibi
olaylarla nitelendirilir. Bunların da olması mümkün
tabii. Ancak retroların amacı, geçmişte harekete geçtiğiniz ancak ivme kazanmayan
durumlarla beraber, geçmişte
attığınız adımların doğru olup
olmadığını gözden geçirmeniz
için harika zamanlardır.
Merkür retrosu Terazi burcunda başlayıp geri hareketi
ile Teraziden bir önceki burç
olan Başak burcunda 3 Ekim
tarihinde sona eriyor.
Terazi, her türlü ikili ilişkiler,
ortaklar, mahkemeler, avukatlar, davalar demektir. Bu burçta olan retro aynı zamanda
24 Eylül 2022 tarihinde olan
Terazi Yeni Ayı ile beraber oldu.
Geçmişte olan tüm sorunların, ilişkiler bazında tekrar
düzenlenmesi ve yapılandırılması demektir.
9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek Koç Dolunayı ile
Yeni Ay öncesinde ve Yeni Ay
sürecinde bir türlü karşılıklı
verimin alınamadığı, uzlaşmanın sağlanamadığı, orta yolun
bulunamadığı iş ortaklıklarının, eş, partner ilişkilerinin ya
da davalar ile ilgili konuların
sonuçlanması demektir.
25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması çok güçlü olacak. Tüm
burçları etkilese de en çok etki
alacak olan burçlar ve doğum
haritasında kişisel gezegenleri olan Kova, Boğa, Aslan ve

Akrep burçları olacaktır. Bu ğı için para, maddi değerler,
burçlar 2022 Ocak ayından beri kadınlar ön planda olacaktır.
Ekim tutulmasında Akrebin
büyük bir dönüşümün içindeler. Sabit burçlar oldukları için Yöneticisi Mars İkizler burcunkolay kolay konfor alanından da ve retroda olacak.
Aşağıdaki konulara dikkat:
çıkmak istemezler ve fikirlerini
n Finansal Yatırımlar
değiştirmekte zorlanırlar. Oysa
n Ekonomide değişimler
gökyüzü etkileri, sabit fikirn Ticaret konuları
li olmaktan çıkarak değişimi
n Uluslararası ticaret
kucaklamalarını istiyor.
n Mahkemeler, uluslararası
Ekim ayındaki bu tutulma ülkemiz açısından olduk- mahkemeler
n Yurtdışı ile ilgili konular
ça önemli. Çünkü ülkemizin
güneş burcu Akrep. Akrep çok (vize, göç vb.)
güçlü Mars etkisinde bir burçn Din adamları ve dini konular
tur. Aynı zamanda dönüşümü
n İletişim alanları (sosyal,
ifade eden Pluto ile yönetilir. yazılı, görsel medya)
Venüs ile kavuşum yapacan Eğitim

n Araba alış- satışlar
n Pazarlama, tanıtım alanları
n Ulaşım (uçaklar, yolculuklar, yollar)
n Ev alımları ve arsa konuları
Marsın İkizler burcundaki
yolculuğu Mart 2023 senesine
kadar sürecek. Bu süreç içerisinde tüm yaptığınız işlerde,
sözleşmelerde, ticari ilişkilerde etik ve dürüst davranmanız
çok önemli olacaktır.
Hızlı ve aceleci kararlar
vermeden önce işlerinizdeki
kâr-zarar hesaplarını çok dikkatli yapmanız gerekir. Mars
retroya girdiğinde ticari alanda aldanmalar, kandırılmalar

yaşayabilirsiniz.
Gökyüzünün zorlu etkilerinde bizlerden istenen, değişime açık olmak, esnek olmak
bunlarla beraber dürüst - etik
davranmaktan ödün vermememizi sağlamaktır.
Sizlere ipucu vermesi açısından aşağıdaki tarihlerde
ne tür değişimler yaşadığınıza
bakarak, şimdi sizden istenen
değişimin ne olduğunu anlayabilirsiniz.
n 23 Ekim 1995
n Nisan 2003 - Ocak 2005 arası
n Ağustos 2012 - Şubat
2014 arası
n 25 Ekim 2014

Ekim 2022

