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Literatürde en çok kullanılan enflasyon 
tanımı genel fiyat seviyesinin sürekli art-
ması ve para değerinin sürekli düşmesidir.

Enflasyonun oluşmasına sebep olan 
unsurlar da daha çok üç ana başlıkta 
toplanır ve bunlar; parasal faktörler, reel 
faktörler ve yapısal faktörler olarak grup-
lanırlar.

Meydana geliş yani nedenlerine göre 
enflasyon türleri ise talep enflasyonu, 
maliyet enflasyonu ve yapısal enflasyondur.

Talep enflasyonu: Toplam talep seviye-
sinin arzı aşarak sürekli bir biçimde fiyat-
ların yükselmesine sebep olması durumu. 

Maliyet enflasyonu: Kısaca, üretim faali-
yetlerinde kullanılan girdilerin maliyetleri-
nin artmasının bir sonucu olarak fiyatlarda 
meydana gelen sürekli artışlar. 

Yapısal enflasyon: Talep ve maliyet enf-
lasyonundan bağımsız olarak; ekonomin 
gelişmişlik düzeyinin yanı sıra devletin 
ekonomi içindeki yeri, önemi ve demokra-

tik kurumların etkinliği gibi birçok bileşen 
bulunması. Toplumda yaşayan bireylerin 
tasarruf ve tüketim alışkanlıkları, finansal 
okuryazarlık durumu, toplumun gelenek 
ve görenekleri gibi birçok unsurun bir araya 
gelmesi ve birbirini etkilemesi sonucu.

Enflasyon hakkında temel bilgilere yer 
vermiş olmamızın ana sebebi, doktorların 
hastaları üzerindeki tedaviye başlamadan 
önce teşhis koyması gibi söz konusu ülke-
deki enflasyonun önce hangi tür enflasyon 
olduğunun tespit edilmesi ve ona uygun 
politikaların geliştirilmesi gerekliliği olarak 
gösterilebilir. Örnek vermek gerekirse eğer 

enflasyon talep enflasyonu ise para, kredi, 
bütçe, talep kontrolü ve yönetimine; mali-
yet enflasyonu ise, ücret ve fiyat politikala-
rına öncelik vermek gerekecektir.

Yapısal enflasyon sebepleri
Gelişmekte olan ekonomilerde temel 

sorun, ekonomik yapının sertliği sonucu 
mevcut (ekonomik) yapılarının kolayca 
değiştirilememesi ve üretimin, talep değiş-
kenliklerine kısa zamanda uyum sağlaya-
mamasıdır. Özellikle, kaynak mobilitesinin 
düşük olması, çalışma sermayesi, döviz 
ve nitelikli iş gücü yetersizliği gibi faktör-
ler yapısal enflasyonun oluşmasında ana 
etkenlerdir.

Yapısal enflasyon sürecini besleyen ve 
destekleyen dış etkenler ise; ilgili ülke tara-
fından önlenme şansı olmayan ithâl girdi-
lerdeki fiyat artışları, yaşanan doğal afetler 
ve savaş gibi nedenlerde yapılan kamu har-
camaları olarak gösterilebilir.

Sorun yapısal enflasyon olabilir mi?

RÖPORTAJ

Bartu Soral: 550 milyon 
dolar dış finansman 
sağlamıştık'
Kalkınma Ekonomisti Bartu 
Soral ile Aile şirketlerinde 
kurumsallaşma, önündeki 
engeller, şirketlerin sağlıklı bü-
yümesi ve sermaye sahibinin 
finansmana erişim modeli 
üzerine bir söyleşi yaptık. 

'Hedefimiz Türkiye’nin 
gemicilik altyapısını 
geliştirmek'
Pîrî Reis Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ziya 
Söğüt ve Pîrî Reis Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi Albay (E) N. Murat 
Koray ile AYN GREEN projesi ve 
sektörün yeşil yakıtlara bakışı 
hakkında söyleşi yaptık.

ABD'nin yeni Ulusal 
Güvenlik Stratejisi
Biden yönetimi Mart 2021’de geçici 
bir Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi 
yayımlamış, “olağan şüpheli Çin” 
tespitinde bulunmuştu. ABD’nin 
merakla beklenen Ulusal Güven-
lik Strateji Belgesi ekim ayı orta-
sında yayımlandı. Belge ABD’nin 
stratejik vizyonunu anlama 
kılavuzu hüviyetini taşıyor.

08

Donanmanın insansız 
geleceği: SİDA
Savunma Sanayi Başkanlığı 
(SSB) himayesinde geliştirilen 
Havelsan ve Yonca-Onuk 
Tersanesi ortak çalışması 
Sancar Silahlı İnsansız Deniz 
Aracı (SİDA) hakkında uzman 
görüşü aldık. 10
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RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Enflasyon, makro düzeydeki ekonomik 
hedeflere ulaşılmasının önündeki en 
büyük engel olarak görülebilir. Herkes 
tarafından kabul gören diğer şekliyle 
tanımlarsak, 'enflasyon, ekonomideki 
bütün kötülüklerin anasıdır'
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JEOPOLITIK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1881-∞
Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz…
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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 15 
Ekim 2022 tarihinde 10'uncu Dönem 
için sandık başına gitti. Pîrî Reis Üni-
versitesi'nde gerçekleştirilen seçimde 
1945 üye katılım gösterdi.

Tamer Kıran'ın yer aldığı mavi 
liste oyların 1800'ünü alırken 48 
komitenin de 47'sini kazandı. En 
yaşlı üye sıfatıyla Mehmet Beki-
roğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği 
10’uncu dönemin ilk Meclis Top-
lantısı’nda bu sefer Yönetim Kuru-
lu Asil ve Yedek Üyeleri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Delegeleri Asil ve Yedek Üyeleri 
ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek 
Üyeleri’nin belirlenmesi için seçi-
me giden Oda’da 9’uncu Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Kıran bu dönem de oy kullanan 
104 Delege’nin 103’ünün oylarını 
alarak yeniden İMEAK DTO Yöne-
tim Kurulu Başkanı seçildi.

'Üyelerimiz beni seçmedi, 
hepimizi seçti'
Seçim sonrası konuşma yapan 

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tamer Kıran, "Üyelerimizin 
bize göstermiş olduğu teveccüh 
vesilesiyle 4 yıl daha göreve devam 
etmek üzere görevlendirilmiş bulu-
nuyoruz. Bu seçim geçtiğimiz seçim 
sürecine göre çok daha kısa oldu. 
Bir önceki dönem ertelemelerin ve 
uzatmaların da etkisiyle 8 aylık bir 
kampanya süreci yürütmüştük. Bu 
sene bu süreç 1,5 ay sürdü çünkü 
biz 4,5 senedir bunun için çalışıyo-
ruz ve hazırlanıyoruz. Üyelerimiz 
de bizim çalışmalarımızı takdir edip 
yeniden bu göreve layık gördüler. 
Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize oy 

veren vermeyen herkese çok teşek-
kür ediyoruz. Görevimize önümüz-
deki dönemde de herkesi kapsayıp 
devam etmek istiyoruz. Ekip arka-
daşlarımı da kutluyorum. Üyeleri-
miz beni seçmedi, hepimizi seçti. 
Hepiniz sağ olun var olun, hakkınızı 
helal edin." ifadelerini kullandı.

Seçimde, Yedek Üyeler olarak ise 
oy kullanan 104 Delege’den; 99 oy 
alan Ali Gürün, 100 oy alan Kaan 
Anul, 100 oy alan Kasım İnandı, 102 
oy alan Kemal Akbaşoğlu, 101 oy alan 
Murat Kul, 101 oy alan Mustafa Aslan, 
100 oy alan Orhan Semih Dinçel, 101 
oy alan Serdar Akdemir, 99 oy alan 
Teoman Mustafa Akyol ve 103 oy alan 
Ümit Sandıkçı belirlendi.

Başaran Bayrak yeni Meclis 
Başkanı
İMEAK DTO’nun 10’uncu döne-

mini için yapılan Meclis Başkanlığı 
seçimleri sonucuna göre yeni Baş-
kan Başaran Bayrak oldu. Başkanlık 
Divanı üyeleri ise Ömer Faruk Miras, 
Emin Eminoğlu ve Kaşif Kalkavan 
olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu
n Asil üyeler: Mehmet Hakan 

Tüfekçi, Emre Eldener, Erkan Dereli, 

Bayram Turan, Adnan Türkeş ve 
Cenk Ecevit.

n Yedek Üyeler: Burak Zaim, 
Nevzat Aydın, Bilgehan Engin, Sabri 
Öğütçü, Zeki Şenbursa ve Özkan 
Çalışan.

TOBB Delegeleri
n Asil Delegeler: Arif Kenan 

Türkantos, Asım Barlın, Bilgehan 
Bayramoğlu, Cihan Ergenç, Cihat 
Yavuz Güler, Devrim Orkun Kalka-
van, Fuat Ersoy Eroğlu, Hayri Yaşar 
Naiboğlu, Mehmet Alev Tunç, Meh-
met Sadi İnce, Metin Şener, Murat 
Er, Murat Gün, Murat Kıran, Nihat 
Nahit Sarayönü, Ömer Faruk Miras, 
Rasim Akar, Recep Düzgit, Şükrü 
Fazıl Uzun, Tolga Tomba, Uğur Sina 
Şen ve Yunus Can.

n Yedek Delegeler: Adnan 
Caner, Ali Said Özkan, Avni Demi-
ral, Baki Çıngı, Behçet Kutlu, Bülent 
Genç, Coşkun Cengiz, Deniz Ergin, 
Eyüp Sabri Bayraktaroğlu, Hayret-
tin Özkan, Kenan Doğan, Mehmet 
Cem Akan, Nuri Mert Can, Orbay 
Şimşek, Reşat Şentürk, Sait Kanbu-
roğlu, Sibel Gültekin Karagöz, Şekip 
Yalçın, Volkan Abakaya, Yakup Kal-
kavan, Yunus Daniel Biren ve Ziya-
eddin Bayraktar.
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01 Bilindiği üzere gelecek 
dönemlere ilişkin yüksek enf-
lasyon beklentileri, söz konusu 
toplumda yaşayan fertlerin alış-
veriş alışkanlıkları üzerine etki 
yapmaktadır. Bireyler ve kurum-
ların mal ve hizmet alımlarını 
gelecek dönemlerde daha yük-
sek fiyatlar ödememek adına 
öne alması enflasyon talebinde 
bir kamçı görevi görerek oranın 
daha çok ve çabuk yükselmesi-
ne yol açmaktadır.

Para arzı enflasyon yaratır
Gerek kamu kesiminin gerek-

se özel sektörün ücretliler gru-
bunda sıkça fiyat ayarlamaları 
(yükseltmeleri), özel sektörün de 
sürekli fiyat ayarlamasına sebep 
olabilmektedir. Ayrıca bu durum 
sendikaların toplu iş sözleşme-
lerinde artan fiyatları (enflasyo-
nu) baz alarak ücret artışı talep 
etmesine neden olmaktadır. 

İlaveten kamunun, bütçe har-
camalarında sürekli artırıma 
giderek ek bütçeye ihtiyaç duy-
ması yapısal enflasyona örnek 
teşkil etmektedir. Harcamala-
rın süreklilik arz etmesi vergi 
tahsilâtı gibi kamu gelirlerinin 
yetersizliği sonucu açık oluşma-
sına, açığın özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde bütçe açığına, 
bütçe açığının, açık finansman-
la kapatılmak zorunda kalması 
ise yapısal enflasyonu dinamik 
bir yapıya dönüştürmektedir. 
Esasen (genel kanı olarak) para 
arzının enflasyon yaratmasının 
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enflasyonun bir sebe-
bi olarak konuşulması 
doğrudur. Ancak ger-
çekte enflasyonu yara-
tan unsurun paranın 
tedavüldeki dolaşım hızı 
olduğu unutulmamalıdır. 
Yani bankada duran faz-
la para enflasyon yarat-
mayacaktır. Bu da yapısal 
enflasyonla mücadele 
edebilmek için para arzı 
artışlarına hangi öğele-
rin yol açtığı ve harcama 
kalemlerinin neler oldu-
ğunun araştırılmasına 
öncelik verilmesi gerekli-
liğiyle sonuçlanır.

Dış ticarette veri-
len açıklar, serbest kur 
rejimlerinde artan döviz 
ihtiyacı sebebiyle ulusal 
paranın değerinin düş-
mesine yol açtığı gibi 
özellikle ithâl girdilerin-
de ulusal para cinsinden 
maliyet artışına sebebiyet 
verdiğinden, oluşan dış 
ticaret açıkları da yapısal 
enflasyona örnek olacak 
niteliktedir.

Sonuç
Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde kendi-
ni daha çok hissettiren 
ve ekonomide yapısal 
sorunlardan kaynakla-
nan enflasyonun yapısal 
enflasyon olma ihtimali 
diğer enflasyon türlerine 
göre daha belirgin olarak 
kendini göstermektedir.  
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ise ilan sahiplerine aittir.

İMEAK DTO Tamer Kıran'la devam dedi
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Mersin Deniz Ticaret Odası 
(MDTO)'nda organ seçimleri 
tamamlandı. Cihat Lokmanoğ-
lu, seçimde güven tazeleyerek 
yeniden Mersin Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
seçildi.

İki aşamalı olarak gerçekleş-
tirilen Oda organ seçimlerinde 
MDTO Üyeleri önümüzdeki  4 
yıllık çalışma dönemi için ken-
dilerini temsil edecek isimleri 
belirledi. 5 Ekim günü gerçekle-
şen ilk turda topsam 5 sandıkta 
gerçekleşen seçimlerde 2022-
2026 yılları arasında görev üst-
lenecek 10 Meslek Komitesini 
temsilen 21 Meclis 52 Komite 
Üyesi belirlendi. 

12 Ekim günü yapılan ikinci 
tur seçimlerde ise sandık başı-
na giden Meclis Üyeleri Oda 
Yönetim ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile TOBB Delegelerini 
belirledi. İlçe Seçim Kurulu 
nezaretinde gerçekleştirilen 
seçimlerde mevcut Başkan 
Cihat Lokmanoğlu, yeniden 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
seçildi.

2022-2026 Dönemi 
MDTO Yönetim Kurulu
n Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihat Lokmanoğlu 
n Yönetim Kurulu Üyesi 
Atahan Çukurova 
n Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yıldız 
n Yönetim Kurulu Üyesi 
Bedii Canatan 

n Yönetim Kurulu Üyesi 
İskender Botros 
n Yönetim Kurulu Üyesi Filip Tahinci
n Yönetim Kurulu Üyesi 
Ertuğ Kemal Yılmaz

MDTO Meclis Başkanlığına 
Jozef Atat Seçildi
Seçimlerin tamamlanması-

nın ardından yeni dönemin ilk 
meclis toplantısı gerçekleştiril-
di.  En yaşlı üye sıfatıyla Ata-
han Çukurova tarafından açı-
lan meclis toplantısında MDTO 
Meclis Başkanlığına Jozef Atat, 
Başkan Yardımcılığına Ayla 
Harp, Meclis Katip Üyeliğine 
Murat Ergenç seçildi. 
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Mersin DTO Cihat Lokmanoğlu ile devam kararı aldı 

BAE'nin ilk 
USV'si suya 
indirildi
Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ilk insansız yüzey ara-
cını (USV) suya indirdi.

Jeolojik veri toplama ve 
analiz etme konularında 
uzmanlığı bulunan Hol-
landa merkezli şirket Fug-
ro taraından üretilen 12 
metrelik Blue Essence USV, 
Muharraq Limanı'nda deni-
ze indirildi. Araç daha son-
ra BAE üzerinden kontrol 
merkezi olacak olan Abu 
Dabi'deki Al Mirfa Lima-
nı’na götürüldü.

Açıklamada, "Bu tekne, 
Fugro'nun dünya çapındaki 
uzak operasyon merkezle-
ri ağından işletilen küresel 
USV ve elektrikli uzaktan 
kumandalı araç filosunun 
bir parçasını oluşturuyor." 
ifadeleri kullanıldı. 

Fugro'nun Blue Essence 
USV'si, sualtı ekibi gerek-
tirmeyen, karbon emisyon-
larını  yüzde 95 oranında 
azaltan ve gerçek zamanlı 
içgörüler, daha hızlı veri 
işleme ve veri teslimi sağla-
yan sualtı denetim çözüm-
leri sunuyor.

Önümüzdeki aylarda 
Fugro Pegasus'a ev sahip-
liği yapması planlanan Al 
Mirfa Limanı, Al Fugro'nun 
BAE'deki uzak ve özerk 
operasyonlarının merkezi 
olacak.

Cihat Lokmanoğlu
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Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Taş, kâğıt, makas

“Tarih tekerrürden ibaret” denir. Kifli bir 
olgu veya oldubitti üzerinden düflüncesini 
paylaflır ve hüküm veren bu deyimi kendi 
kendini onaylamak için kurdu¤u onca sözcü-
¤ün pefline adeta ünlem olarak koyar. 

Bu deyime karflı görüfl, “Tarih tekerrür 
etmez, tekerrür eden tarih de¤il yapılan yan-
lıfllardır” deyiminde vücut bulur.

“‹nsan tarihi ile birdir” demifltik geçen ay 
bu köflede. O zaman bu kadim co¤rafyada git 
gide kötücül duygulara meylediliyor gibi… ‹yi 
kötüye dönüflüyor gibi…  

Erdemli olmak… 
“Erdem” sözlükteki anlamı ile ahlâ-

kın övdü¤ü ve ahlâklı olmanın gerektirdi¤i 
do¤ruluk, yardımseverlik, yi¤itlik, bilgelik, 
alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi 
niteliklerin ortak adı. Felsefefi anlamda ise 
do¤ru olanı yapıp yanlıfl olanı yapmamak 
olarak özetlenebilir. 

Kifli tek kerelik yaflamında mutlu olmak 
istiyorsa erdemli olmalıdır. 

Bizim toplumumuz için sosyal bir norm 
iken son yıllarda en çok bu de¤erler bütü-
nünü tek kelimede toplayabilen erdem ile 
sınanmıyor mu? 

Türk Ozanı Yunus Emre’nin flu beyitlerini 
okuyup anlamalı:

Gönül yüksekte gezer
Dem-be-dem yoldan azar
Dıfl yüzüne o sızar
‹çinde ne var ise
…
Sa¤ır iflitmez sözü
Gece sanır gündüzü
Kördür münkirin gözü
Âlem münevver ise

Doğruluk mu, cesaret mi?
Erdemli olmak veya faziletli olmak... 

Kiflinin hem kendisi hem di¤er insanlar hem 
de toplum için iyidir. Birine içtenlikle iyilik 
yaptı¤ınızda veya biri gönülden sizin iyili¤inizi 
gözeten bir tavır sergiledi¤inde stresinizin 
azaldı¤ına hiç dikkat ettiniz mi? En azından 
yüzünüzde aniden bir tebessüm belirdi¤ine 
flahit olmuflsunuzdur. Peki ya o tebessüm 
ile iç organlarınızdaki rahatlama… Paha 
biçilmez bir kazanım. Etkisini hemen göz-
lemleyebilirsiniz. Öyle ki bu durumun sizde 
yarattı¤ı tesirle sizin de bir baflkasına aynı 
davranıflları içgüdüsel akıflta uygularken 

kendinizi buldunuz mu, hiç? ‹ddia ediyorum 
onlarca tecrübeniz vardır buna dair. Birinin 
mutlu olması için özveri ile iyilik yaptı¤ınızda 
ve o kiflinin mutlu oldu¤unu 5 duyunuzdan en 
az biriyle hissetti¤inizde kendinizin de mutlu 
oldu¤unu ve stresinizin azaldı¤ına flu kısacık 
ömrünüzde flahit olmuflsunuzdur.

Şeffaflık sanatı: Dürüstlük
Erdemli olmak dürüst olmayı da kapsar. 

Kiflinin sa¤lıklı bir birey olmak ve devam 
eden yaflamında kiflisel geliflimi için ken-
dine ve topluma karflı dürüst olup, do¤ru 
olanı yapıp yanlıfl olanı yapmaması bekle-
nir. Erdemli kifli güzel ahlâkı tüm canlılar 
ve do¤a için öz iradeyle sergileme sanatını 
sürekli icra edendir.

Erdemli birey olmak için bilgi sahibi 
olmak da gerekir.

Nezaketli olmak 
Erdemli birey için olmazsa olmazdır. 

fiunu lütfen 1 hafta boyunca uygun her 
fırsatta deneyiniz. Her sabah ifle giderken 
e¤er trafik akıflını engellemeyeceksem di¤er 
sürücülere yol veriyorum ve trafik lambası 

olmayan yaya geçitlerinde yayalara öncelik 
tanıyorum. Örne¤in yayalar refleks olarak 
durup duramayaca¤ımızı kestiremedi¤i 
için ilk önce sürücünün yüzüne bakıyorlar. 
Elimle iflaret ederek ve yüzümde gülüm-
se ile “buyrunuz” dedi¤imde onlar da önce 
flaflırarak sonra aniden içten bir gülümse 
ile bu yaklaflımıma çeflitli flekilde karflılık 
veriyorlar. Kimi baflıyla selamlıyor, kimi elini 
ba¤rına götürüyor, kimi avuç içi görünecek 
flekilde elini havaya kaldırıyor. Ancak her 
birinde önce bir gülümseme beliriyor. 

Hırs ve öfke…
Peki ya yolda yürürken bazı yayalar 

neden insanın üstüne üstüne yürüyor. Yol 
vermek nezaketini göstermiyor. Oysa ki hafif 
bir manevrayla omzunu ileri içe veya geri 
dıfla çekerek bunu seri halde yapabilir. Ama 
ço¤u bunu yapmıyorlar.  

Her canlı sevgiye ve 
güvene muhtaçtır
Peki bu iki örnekte belirtti¤im nezaket 

veya iyilik, gönüllü bir eylem mi olmalı? 
Esasen hayır. Bu ve toplum içindeki benzeri 
tüm davranıfllar sa¤lıklı geliflim için yapılması 
gerekenler. Bunların her birey tarafından en 
küçük yafllardan itibaren bilinmesi gerekiyor. 
Bilmek için ö¤renmek flartsa ö¤renmek için 
bir ö¤retenin olması da flart. O vakit bu dön-
güyü sürdürebilir kılmak için ne olması gere-
kir? Bu sorunun cevabı çok basit. Eskilerin 
dilinden ve gönlünden düflmeyen ülküleri; 
namuslu olmak, vicdan sahibi olmak, mert 
olmak, cesur olmak, akıllı olmak, alçakgönül-
lü olmak, dürüst insan olmak idi ve bunların 
ölçüsü do¤ruluk ve iyilik idi. Toplumda birey-
den beklenen ilim-irfan sahibi olması ve bunu 
iradesiyle ortaya koyarken kendi çıkarları söz 
konusu olsun-olmasın dengede kalarak bütü-
nün refahı için milim geri adım atmaması idi. 

Ömrünüzü israf etmeyin
‹nsanlık tarihi boyunca sorun yapıcı yine 

insanken bu sorunlara çözüm bulucu da 
insan oldu. Onlarca bilim insanı kafa yormufl 
ama hata, sorup soruflturmadan dayatılan 
her fleyi flan, flöhret ve para için kabul eden-
lerde, o dayatılanın zaman içinde kifliye ve 
topluma nelere mâlolaca¤ını akıl ve mantık 
süzgecinden geçirmeden kabul edenlerde.

Bu kadar basit bir konuyu burada yazma-
mın nedeni toplumun savrulması ve sahip 
oldu¤u de¤erlerini unutması, unutturulma-
sına seyirci kalınması. Kaliteli bir yaflam 
mümkün e¤itim, ö¤retim ile…

Yardıma ihtiyaç varsa, 
duyarlı olun
Siz her an karflılafltı¤ınız onlarca örne¤i 

alt alta sıralayıp üzerine befl dakika düflüne-
bilirsiniz, bu kadar temel bir ö¤retiye neden 
döndü¤ümü toplum mühendisleri, sosyolog-
lar, felsefe yapıcılar do¤ru düflünme ilkesin-
den ödün vermeden incelesinler, de¤inmek-
te haklı mıyım, haksız mıyım?

Tüm canlılar dünyaya saf ve temiz olarak 
geliyorlar. Ancak küresel ölçekte kötülük 10 
bofor gücünde önüne geleni tarumar ediyor 
haliyle iyinin dengesini bozuyor. Maharet iflin 
özünde iyi olmaksa “kötülük iyilikle yenilir” 
önermesini fiiliyata dökmek için uzun soluklu 
kararlılık biraz da cesaret gerekiyor. Bunun 
için bilgi sahibi, adil, yılmaz ve sevgi dolu 
olmak yeter…
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Ancak “birlik ve beraberlik” deyip bile bile 
vatana göz dikenleri ve vatanın her bir de¤eri-
ne apaçık düflman olanları korumak, onların 
kabahatlerini örtülemek için kendi varlı¤ıyla 
onların yanında görüntü verip kol kanat ger-
mek, onları toplumun gözünde elma fleke-
ri yapıp, una sokup aklamak, katran karası 
kötülüklerini unutup veya bildikleri halde 
saklayıp temize çekenler iyilik yapmıyorlar. 
Bildikleri halde bunu yapanlar akıl tutulması 
mı yaflıyorlar? ‹ki yanlıfl bir do¤ru etmedi¤i 
için mücadele onlarla da sürmelidir.

Gönül istiyor…
Akıl ve bilgi ile damıta damıta, ilmek 

ilmek dokuna dokuna günümüze gelebil-
mifl, kuvvetler ayrılı¤ı ilkesindeki özümüz 
gibi dengeli ve ölçülü bir yaflam için liyakâtli 
cesurlar var olsun.

Birbirini yok etme, üzme, gönül kırma 
pahasına “para bende, güç bende” anlayıflı 
yerine “iyilik, do¤ruluk, dürüstlük” bende 
diyenler çok olsun. 

Kâ¤ıdın taflı sardı¤ı gibi iyiler de kalbi 
kötüleri sarsın ve yüce gönlüyle eritip yok 
etsin. Dürüstler niyeti kötü makasın kâ¤ıdı 
kesememesi için kaya gibi sa¤lam olsun. 

Ne demifltik bu yazının baflında, insan 
tarihiyle birdir. Kökü mazîde olan âtîyiz... 

Ulusumuzun asırladır yurdu olan bu cen-
net ülkemizde ba¤ımsız ve adil yaflamı bize 
arma¤an ve emanet eden tüm büyükleri-
mizin ulu hatırasına saygıyla söz veriyorum: 

Bize miras bu eseri yıkmaya, onları 
koruyanları üzmeye, yıpratmaya ve dahi yok 
etmeye çalıflanları cesaretle, iyilik ve do¤ru-
luk yoluna sokaca¤ız zira flanlı tarihimizde 
yazılı oldu¤u gibi, neslimiz korkusuz kahra-
manlarımızın eseridir. 

Atatürk’e kötü söz söyleyenleri ve kötü 
söz edilmesine müsaade edenleri kınıyorum. 
Atatürk’ü türlü fleylerle kıyaslayanları esefle 
karflılıyorum. Atatürk’ü anlamak istemeyen-
leri, yapabilecekken adeta sarp bir kayalı¤a 
tırmanmaktan korkup o sarp kayayla kavga 
edenler gibi görüyorum. 20’nci yüzyılda 
ömrünün baflından sonuna mücadele etmek, 
savaflmak zorunda kalsalar acaba ne yapar-
lardı? Zira Atatürk’ün tüm dedikleri 21’inci 
yüzyılda da geçerlili¤ini koruyor. Yani tehlike 
geçmedi, geçmez de… Ne demiflti atalarımız 
“sû uyur düflman uyumaz”. 

En acısı hem onun eserlerinden korkup 
hem saygı duymayıp sonunda o dehaya ben-
zemeye ve dahi taklit etmeye çalıflanları da 
görüyorum. Atatürk hobi olsun diye vatanı 
kurtarmadı, kurtarmasaydı vatan ve millet 
esir olacaktı. Ne vatan bizim ne de biz, biz 
olabilecektik. O kaya gibi sa¤lam yüre¤iy-
le ve bilgisiyle, vatanı bafltan bafla adeta 
kumafl sabunu ile çizip makasla kumafl 
keser gibi parçalara ayıranların makasını 
da parçaladı o makası tutan eli de mertçe 
ve alçakgönüllülükle büktü. Gerçek, bu! Ve 
tüm o yürekli ve asil atalarımız hür bir birey 
olmamız için mücadele verdiler. Gerçek, bu.

Özgür do¤up sonunda “fley”lere köle 
olmayı seçenlerin de kölelik zihniyetine tut-
kun olmasına müsaade edemeyiz. Kendileri 
için neyin do¤ru oldu¤unu büyük Atatürk’ü 
ve tüm eserlerini oldu¤u gibi anlattı¤ımız-
da kendilerine geleceklerini bilir insanımızı 
hakir göremeyiz. Asil Atatürk nasıl ki önce 
canan sonra can dediyse, biz de önce millet 
ve vatan diyenleriz.

Sadece bu gerçekleri bildiklerinde o 
kiflilerin kendilerine geleceklerine ve ger-
çek hayata döneceklerine eminiz. Hepimiz 
için en iyisi ve sürdürülebilir olan bu.

HHH
“Sizi seven son insan ölene dek yaflarsı-

nız” der ya düflünür… 
Yeryüzünde insana dair erdemlerin 

tümüne sahip Cumhuriyetimizin kurucu-
su eflsiz insan, tek Kahramanım Atatürk’ü 
sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyorum. 

Atatürk konuflmaz yapardı. O gibi yapıp 
eserlerini sevgiyle, iyilikle, do¤ru ve adil 
yüceltmek için çalıflaca¤ız. 
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ABD’nin uzun bir süredir merakla 
beklenen Ulusal Güvenlik Strateji 
Belgesi nihayet ekim ayı ortasında 
yayımlandı. Böylelikle Biden yöne-
timindeki ABD’nin stratejik yöne-
lim, öncelik ve tercihleri kodifiye 
edilmiş oldu. Esasen Biden yöne-
timi Mart 2021’de geçici bir Ulusal 
Güvenlik Strateji Belgesi yayım-
lamış, ABD’nin kuşatma altında 
olduğunu vurgulayarak, “olağan 
şüpheli Çin” tespitinde bulunmuş-
tu. Nihai hâle getirilen belgede de 
bu hassasiyetin sürdürüldüğü ve 
başrolün Çin’e verildiği görülüyor.

Agresifleşen Çin
Geçen yıl yayımlanan geçici 

Strateji Belgesi’nde Çin’in giderek 
“agresifleştiği” argümanının altı 
çizilmiş, ABD’nin ittifaklar ağını 
genişletmesine ve dünyayı daha 
güvenli hâle getiren ortaklıkları 
canlandırmasının gerekliliği vur-
gulanmıştı. Esasen Biden yöneti-
mi, yükselen Çin tehdidine karşı 
Trump döneminden farklı olarak 
müttefiklerini ve ortaklarını hatır-
layacağını, Trans-Atlantik ilişkile-
ri restore edeceğini duyurmuştu. 
Bu restorasyon süreci salt Avrupa 
ile sınırlı kalmayacak, Hint-Pasi-
fik Bölgesi’ndeki ortakları da kap-
sayacaktı. Nitekim geçen süreç-
te Quad dörtlüsü ve AUKUS gibi 
mekanizmaları ivmelendiren ABD, 
Çin’e yönelik çevreleme politikala-
rının dozajını artırmıştı.

ABD’nin stratejik vizyonunu 
anlamak
Bu yaklaşımın açıklanan nihai 

Strateji Belgesi’nde daha da 
berraklaştığı görülüyor, zira bel-
ge ABD’nin stratejik vizyonunu 
anlama kılavuzu hüviyetini taşı-
yor. Zira, uluslararası düzlemde 
jeopolitik karmaşa ve karışıklığın 

hükûm sürdüğü göz önüne alındı-
ğında, içinde bulunulan konjonk-
türde ABD’nin atacağı adımlar, 
yapacağı hamleler, küresel istik-
rar/istikrarsızlığın hassas denge-
sine sirayet edecektir. Kesin olan 
terazinin dengede kalamayacak 
olmasıdır.

Ulusal Güvenlik Strateji Belge-
si’nin normalde 2022 ilkbaharın-
da yayımlanması planlanıyordu 
ancak Rusya'nın şubat ayında 
Ukrayna'yı işgali, ABD’nin stratejik 
vizyonunda paradigma değişikli-
ğine neden oldu. Nitekim geçen 
yıl yayımlanan geçici sürümde 
Ukrayna'dan hiç bahsedilmeme-
sine karşın, nihai belgede strate-

jik hub’a dönüşen Ukrayna’ya 32 
farklı kısımda atıfta bulunulduğu 
görülüyor.

ABD; Ukrayna'yı desteklemeye 
devam ederken, diğer demokra-
silerin istikrarı ve dayanıklılığını 
artırmak için çalışacağını, Gür-
cistan ve Moldova'nın Avrupa'ya 
yönelik isteklerini destekleyece-
ğini, Batı Balkanlar'da, stratejik 
demokratik kurumların, huku-
kun üstünlüğünün ve ekonomik 
kalkınmanın güçlendirilmesi için 
ortaklarına yardımcı olacağını, 
Güney Kafkasya'daki çatışmanın 
çözümü için diplomatik çabaları-
nı sürdüreceğini, son kertede Batı 
ile stratejik, siyasi, ekonomik ve 

kurumsal bağlarını güçlendirmek 
için Türkiye ile iletişimde olacağını 
ilan ediyor.

Decisive decade
Belgede Biden yönetimi küresel 

güçler arasındaki rekabeti ve iklim 
değişikliğini ABD'nin karşı karşıya 
olduğu en büyük iki meydan oku-
ma olarak yorumluyor. Dünyanın 

"belirleyici bir on yıl (decisive deca-
de )" dönemine girdiğini vurgula-
yan belge üç olguya dikkat çeki-
yor. Bunlar ABD gücünün altında 
yatan kaynaklara yatırım yapmak, 
karşılıklı zorlukların üstesin-
den gelmek için müttefiklerle ve 
ortaklarla birlikte çalışmak, ticaret, 

ekonomi ve gelişen teknolojiler-
de oyunun kurallarını belirlemek 
şeklinde sıralanıyor.

Belgede önceki yönetimin izle-
rinin ve tortularının silindiği tüm 
çıplaklığıyla görülüyor. Trump 
döneminde NATO müttefiklerine 
ve ortaklarına uygulanan ayrıştı-
rıcı, kibirli ve üst perde yaklaşım 
terk ediliyor. Makas değişikliğine 
giden Biden yönetimi, ABD hege-
monyasının devamının sağlanma-
sına koşut olarak müttefiklerini 
hatırlıyor ve ilişkileri düzeltme isti-
kametinde seri adımlar atacağını 
ilan ediyor.

Yükselen Çin’e karşı küresel 
rekabette başarılı olmanın ve 
kurallara dayalı uluslararası düze-
nin devam edebilmesi için ortak-
lığa dayalı organize bir modelin 
geliştirilmesi önceleniyor. Biden 
döneminde Çin, stratejik bir rakip 
olarak tanımlanırken, Çin kaynak-
lı tehditlere karşı koyabilmek üze-
re dirençli bir müşterek kuvvet ve 
savunma ekosistemi oluşturulma-
sı hedefleniyor. Belki Soğuk Savaş 
döneminin kasvetli günlerine geri 
dönülmüyor ama çift kutuplu 
yeni düzen tescil ediliyor.

İhtiraslı Rusya, yükselen Çin
48 sayfalık belge Biden yöne-

timinin dünyaya bakışını derin-
lemesine ve çok boyutlu ortaya 
koyuyor. Belgede belleklerde yer 
bulacak stratejik tespitler dikkat 
çekiyor. ABD’nin, ihtiraslı Rus-
ya'nın kısa vadeli tehdidi ile yükse-
len Çin'in teşkil ettiği uzun vadeli 
tehdit arasında gezindiği belirtili-
yor.1 "Rusya, Ukrayna'ya karşı acı-
masız bir saldırganlık gösterdiği 
gibi, uluslararası düzenin temel 
normlarını pervasızca hiçe saya-
rak, özgür uluslararası sisteme 
açık bir tehdit oluşturuyor" tespi-

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi

“On Everything  
That’s On Sea”
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tinde bulunan belgede devamla, 
“Çin ise aksine, hem uluslarara-
sı düzeni yeniden şekillendirme 
niyetinde hem de giderek artan bir 
şekilde bu hedefi konsolide etmek 
için ekonomik, diplomatik, askerî 
ve teknolojik güce sahip tek rakip” 
olarak nitelendiriliyor. Kronik Çin 
ve Rusya takıntısının belgenin 
ruhunu oluşturduğu gözleniyor.

Bu noktada, Putin’in Ukray-
na’da askerî harekâta girişmesi 
sonrası Rusya'nın statü ve kapa-
sitesinin Çin ve Hindistan’a oran-
la “derin bir şekilde azaldığı” isti-
kametinde yapılan yorumunun 
altını çizelim. Ukrayna meselesi 
sonrası Rusya’nın aşınan kapa-
sitesinin ABD bakımından tercih 
edilebilir bir durum olduğu aşikâr. 
ABD, hiç şüphe yok ki küresel güç 
olma iddiası örselenmiş bir Rusya 
istiyor. Bu nedenle Ukrayna mese-
lesinin uzaması ABD’nin yararına.

Çift yönlü yaklaşımla (dual app-
roach) ABD, Ukrayna meselesinin 
uzamasını Rusya’nın yıpratılması 
ve Avrupa’nın Trans-Atlantik yapı-
ya zımbalanması bakımlarından 
yararına görüyor. Yaratılan Rusya 
fobi ile Avrupalı müttefikleri yanın-
da hizalayan ABD, böylelikle enerji-
sini Asya-Pasifik Bölgesi’ne esasen 
Çin’e teksif etmeyi öngörüyor. Bu 
minvalde Trump yönetiminin bas-
kıcı ve sınırlayıcı tercihleriyle sar-
sılan NATO ittifakının canlandırıl-
ması, Asya-Pasifik'teki ortaklıkların 
güçlendirilmesi, Biden yönetiminin 
Çin ile rekabet etme stratejisinin 
sıklet merkezini oluşturuyor.

Merkel sonrası Almanya’nın 
içine düştüğü hazin durum, İtalya 
ve İsveç gibi ülkelerde aşırı sağ 
ve popülist radikal akımların ikti-
dara gelişi, Fransa’da Macron’un 
aşınan gücü ABD’nin menfaati-
ne, uygun bir ortamı oluşturuyor. 
Rusya’yı Arktik bölgeden başlaya-
cak şekilde çevrelemeyi öngören 
ABD, kadim müttefiki ve uydusu 
Norveç’in yanına ABD’ye müzahir 

sağ bir iktidarla yönetilecek İsveç’i 
ekleyerek kuzey kanadı emniye-
te alıyor. Enerji jeopolitiği bağla-
mında Rusya ile yollarını ayıran 
Almanya’nın Atlantik yörüngesi-
ne sabitlenmesi, bir diğer uydu 
Polonya’nın Demokles’in kılıcı gibi 
Almanya’yı zorlaması ve ABD’nin 
Truva atı gibi davranması esasen 
Avrupa’nın içine düştüğü duru-
mu tasvir ediyor. Üstelik “General 
Kış”ın da henüz Avrupa’ya gelme-
diğini de hatırlatalım.

Küresel zorluklara reel politik 
optikten bakmak
Bir parantez de Suudi Arabis-

tan’a açalım. Küresel zorluklara 
reel politik optikten bakarken, 
ABD’nin Suudi Arabistan ile son 
dönemde süregelen çalkantılı iliş-
kisinin de yayımlanan belgede yer 
bulması dikkat çekiyor. Bilhassa 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden 
sonra yükselen küresel enerji 
maliyetlerini düşürmek için izle-
yeceği yol önem arz eden Suudi 
Arabistan’ın Rusya’ya müzahir 
tutum takınmasının ve zımnen 
desteklemesinin ABD cenahında 
tedirginlik ve öfke yarattığı mevcut 
konjonktürde Suudi Arabistan’a 
da temas ediliyor.

Rusya’yı baskılamak üzere pet-
rol zengini ülkelerin yardım ve des-
teğini talep eden ABD bakımından, 
OPEC ve petrol üreticisi ülkeler gru-
bunun pandeminin başlangıcın-
dan bu yana üretimdeki en büyük 
kesintiye gideceklerini açıklama-
sı, devamında enerji fiyatlarının 
yukarı yönlü hareketlenmesi kabul 
edilebilir bir durum değil. ABD bu 
kararı Rusya’ya yönelik hedeflerini 
baltalama çabası olarak görüyor. 
Rusya’nın ekonomik olarak sende-
lemesi ABD’nin önceliği, hedefteki 
ülke de kuşkusuz Suudi Arabistan. 
İlerleyen günlerde ABD’nin Suudi 
Arabistan’a karşı sertleşmesi daha-
sı yaptırım kartını masaya koyması 
şaşırtıcı olmayacaktır.

Dış politika ile iç politika 
arasındaki ayrım 
çizgisini yıkmak
Hatırlayacağınız üzere seçim 

kampanyasında Biden, orta sınıf 
için dış politika yaratma vizyonu-
nu gündeme getirmiş, bu kavramı 
ABD’nin güç ve nüfuzunu yurtdı-
şına yansıtmanın anahtarı olarak 
tarif etmişti. Sözde müreffeh ve 
dirençli bir Amerika'yı önceleyen 
yeni stratejide bu vizyon da yer 
buluyor. Belgede “Dış politika ile iç 
politika arasındaki ayrım çizgisini 
yıktık” tespitinde bulunularak ABD 
iç kamuoyuna şeker pembe mesaj-
lar veriliyor. Bu durum kuşkusuz iç 
politikaya yönelik izlenecek popü-
list stretejinin ipuçlarını sergiliyor. 

İran asla nükleer silah elde 
edemeyecek
Belgede İran da unutulmamış. 

İran'ın asla nükleer silah elde ede-
meyeceğinden emin olmak üzere 
diplomasi izleyeceğini vurgula-
yan ABD, diplomasinin başarısız 
olması durumunda başka yolla-
rı kullanmaya hazır olacağının 
altını çiziyor. Ötesinde ABD, Tah-
ran'ın uzun süredir inkâr ettiği 
temel hakları elde etmek için İran 
halkının çabalarının her zaman 
yanında olacağının altını çiziyor. 
Her ne kadar stratejik bakış açı-
sı tesadüflere önem atfetmese 
de ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik 
Strateji Belgesi’nin yayımlanma-
sı ile eş zamanlı olarak İran’ın 
karıştığını ve ülkede kadın hakları 
özelinde başlayan hareketlenme-
nin mevcut yönetimi zor duruma 
düşürdüğünü dikkatinize sunalım.

Opak yaklaşımlar 
kesin sonuçlar
2022 Mayıs ayında ABD Dışişleri 

Bakanı Blinken George Washington 
Üniversitesinde yaptığı konuşma-
da Çin’e yönelik izlenecek stratejiyi 
ana hatları ile açıklamış ve “yatı-

rım yap, uyum sağla ve rekabet 
et” mottosunu ilan edivermişti. Çin'i 
öncelikli ve önemli tehdit olarak 
tanımlayan Blinken, “yeni bir soğuk 
savaş” istemediklerini vurgulamış, 
buna karşın “mevcut düzeni tek 
başımıza savunamayız” tespitinde 
bulunarak, müttefiklik ruhunu can-
landırmanın önemine işaret etmiş-
ti. ABD’nin açıklanan yeni Ulusal 
Güvenlik Stratejisi’nin Çin bakımın-
dan bu vizyonun altını doldurduğu 
ve tamamladığını ifade edebiliriz.

Nitekim ABD yakın geçmişte, 
yayımladığı muhtelif strateji bel-
gelerinde Çin’i, revizyonist bir güç 
ve mevcut uluslararası düzene 
muhalefet eden ülke olarak tanım-
lamış, Çin alerjisini NATO’ya dahi 
taşımıştı. Biden yönetimi ise ilave-
ten Çin’in küresel sistemi değiştir-
meye yönelik bir eğilim içerisinde 
olduğunu öne sürüyor. Biden yöne-
timinin, Çin ile askerî alanda asi-
metrik bir safhaya geçildiğini belirt-
mesine ve küresel rekabetin hibrit 
karakterine atıfta bulunmasına 
dikkatinizi çekelim. Hatırlayınız, bu 
yaklaşımın devamında geçtiğimiz 
yaz Tayvan marjında ABD ile Çin 
karşı karşıya gelmişti.2

End state: Çin ile rekabet
Sonuç olarak Çin ile rekabeti 

21’inci yüzyılın en önemli jeopolitik 
testi olarak ilan eden ABD, yayımla-
dığı Ulusal Güvenlik Strateji Belge-
si’nde meselenin arka planına açık-
lık getirerek, “ABD'nin önümüzdeki 
yıllarda tehlikeli bir Rusya'yı nasıl 
engelleyeceğine ve uzun vadede 
Çin ile etkili bir şekilde nasıl rekabet 
edeceğine” odaklanıyor. Dünya’nın 
bir dönüm noktasında olduğunu 
belirten Belge, önümüzdeki on yılın 
Çin ile rekabetin şartlarını belir-
lemede, Rusya'nın yarattığı kronik 
tehdidi yönetmede belirleyici olaca-
ğını vurguluyor.

Yakın gelecekte jeopolitik reka-
betin ivmeleneceği tespitinde bulu-
nan ABD, en önemli stratejik zorluk 

olarak otoriter yönetimlerini reviz-
yonist bir dış politikayla birleştiren 
güçleri hedef alıyor. Bu tarif şüp-
hesiz Çin ve Rusya’yı işaret ediyor. 
Son kertede ABD, kısa vadede Rus-
ya’yı engellemeyi, uzun vadede ise 
Çin ile hegemon güç olma uğruna 
rekabeti öngörüyor. 

Gelinen noktada ABD, peşinen 
Soğuk Savaş sonrası dönemin 
sona erdiğini ve büyük güçlerin 
rekabeti dönemine girildiğini ilan 
ediyor. Bu yeni siyasi tarih döne-
minde safların berraklaşacağının, 
ittifaklaşma çabalarının ivme-
leneceğinin altını çizelim. Küre-
sel ölçekte önümüzdeki on yılın 
oldukça dinamik gelişmelere sah-
ne olacağını, meydana gelebilecek 
değişim ve dönüşümlerin dünya-
nın ekseninin kaymasına neden 
olabileceğini not edelim.

Biden yönetiminin Ulusal 
Güvenlik Strateji Belgesi’nin sonuç 
cümlesi şöyle, “Bu belirleyici on 
yılda başarmamız gereken şey 
tarihimiz boyunca yaptığımız gibi, 
Amerika’nın anı yakalaması ve 
meydan okumak için ayağa kalk-
masıdır. Amerika’nın kaybedecek 
zamanı yoktur.” Son kertede, başla-
dığı ilan edilen yeni dönemde Çin, 
ABD bakımından en ciddi jeopolitik 
meydan okuma ve Rusya'nın arka-
sında yer alarak onu destekleyen, 
Avrupa güvenliğine yönelik açık 
bir tehdit olarak konumlandırılıyor. 
Stratejik zaviyeden bakıldığında 
ABD ile Çin arasında sınırsız bir 
rekabet çağına girmiş bulunuyoruz. 
Böylelikle ABD ve Çin'in domine 
edeceği, iki kutuplu yeni uluslara-
rası sistem sahne almış oluyor.

1The near-term threat of a revanchist 
Russia and the longer-term threat of a ris-
ing China.

2MarineDeal News Temmuz sayısı 
“Asya Pasifik Bölgesinde Artan Gerilim”. 

https://www.marinedealnews.com/
asya-pasifik-bolgesinde-artan-gerilim/
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Kalkınma Ekono-
misti Bartu Soral, 
kariyeriyle bu iki 

konuyu irdelemek ve analiz etmek 
için Türkiye’deki en uygun isim-
lerden birisi. Röportajımıza başla-
madan önce Bartu Soral’ı okuyu-
cularımıza kısaca tanıtalım. Soral, 
Kanada’nın en iyi üniversitelerin-
den birisi olarak gösterilen Dal-
housie Üniversitesi’nden finans 
alanında lisans, ekonomi alanında 
ise yüksek lisans derecesine sahip. 
Koç Holding bünyesinde Orta Asya 
ülkelerindeki bankacılık sistemi-
ni araştırmış daha sonra uzun 
yıllar Birleşmiş Milletler-Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Program Müdürü olarak 
uluslararası finans kuruluşları; IFI, 
IFAD, World Bank, EU ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlı-
ğı ve ilgili bakanlıklar arasındaki 
proje finansmanı ve borçlanma 
görüşmelerini yönetmiş. Uluslara-
rası finansmana erişim alanında 
hem tecrübesi hem de seçkin bir 
network’ü var. Ayrıca bankacılık 
ve finans üstüne İngilizce yayım-
lanan; “Banking Crisis and Bank-
ruptcy for Profit” isimli kitabının 
yanı sıra ekonomi ve finans ala-
nında beş kitabı ile kariyerinde 
akademik rolü de üstlenmiş.

İlk soruyla röportajımıza 
başlayalım. Türk denizcilik 

sektörü büyük yatırımlar için 
uluslararası finansmana erişim 
sıkıntısı yaşıyor. Türkiye’de kla-
sik bankacılık işlemleri hayli 
gelişmiş ancak proje finansma-
nı konusunda isteksiz. Vadeyi 
uzun tutma noktasında sıkın-
tılar yaşanıyor. Alınacak kredi 
kadar teminat mektubu isteni-
yor. Büyük yatırımlar için veri-
len teminat mektupları şirket-
lere hem büyük bir komisyon 
masrafı getiriyor hem teminat 
gösterilen varlıklar ipotekli hale 
gelerek şirketleri kilitliyor. Neler 
düşünüyorsunuz, Türk denizci-
lik sektörü uluslararası finans-
mana erişebilir mi? Nasıl erişir?

Yeşim hanım, sadece denizcilik 
sektörü değil her sektörde aynı 
sıkıntı var. Ama sonda söyleneceği 
başta söyleyeyim, bunun çözümü 
de var. Şimdi bakın tek tek sıra-
layalım; 2008’de ABD’de Lehman 
Brothers ile başlayan finansal 
kriz öncesi 2007 Ağustos itibarıyla 
Fed bilançosu 0,86 trilyon dolar-
dı. Krizden çıkış için sürekli para 
basıldı. Bugün bilanço 8,85 trilyon 
dolar. Düşünebiliyor musunuz, 
nasıl bir emisyon genişlemesi var. 
Beklenti bu paranın yeni yatırım-
lara gitmesiydi ama küresel iş 
dünyası genel olarak iştahsız. Çok 
düşük faiz oranlarına rağmen bu 
paraya talep yeteri kadar olmadı. 

Bu sebeple bu emisyon çok düşük 
faiz oranları ile ya bankalara 
mevduat olarak park edildi veya 
menkul ve gayrimenkul piyasası-
na girip balon oluşturdu. 

Şimdi, Türkiye canlı ve gelişen 
bir pazar. Değişen güç dengesinde 
jeopolitik avantajları yüksek. Rus-
ya ile gelişen ilişkiler hem doğal-
gaz ticaret merkezi olma strate-
jimizi hem ticareti canlandırıyor. 
Tabi bir yandan da Batı sermayesi 
açısından çeşitli riskleri barındı-
rıyor. Ama gün sonunda Türki-
ye’nin dengeli götürdüğü tarafsız-
lık politikası, yeni gelişen ilişkileri, 
bize olan ilgiyi canlı tutuyor. Yani 
ez cümle; Türk firmaları doğru 
biçimde başvuru yaparsa uzun 
vadeli uluslararası finansman 
bulur.

Gelelim, şirketlerimizin hata-
larına; bizim özel sektörümüz 
genelde, gelir gider tabloları, risk 
analizleri, nakit akışı, en az üç 
senaryolu yatırım geri dönüş 
senaryolarını içeren kapsamlı 
bir iş planı hazırlamadan, kısa 

yoldan; “benim bir projem var, 
şuna para verir misiniz?” man-
talitesiyle olaya yaklaşıyor. Böyle 
olunca olumsuz cevap geliyor. Bu 
yaptığımız ilk hata. Oysa olayın 
başlangıcı ortaya atılan proje 
konusunda network dahilinde 
ilişki halinde olunan uluslarara-
sı fonlarla temasa geçerek başlı-
yor. Spesifik bir sebep olmadıkça 
görüşme olumlu geçiyor. Zaman-
lama önemli. Mesela ekim, kasım, 
aralık ayları bir sonraki yıl için fon 
dağıtımlarına, başvuruların alın-
maya başladığı dönem. Başvuru 
için ideal dönem. Yaz dönemine 
kadar böyle gidiyor. İlk görüşme-
de olumlu cevabı aldıktan sonra 
uluslararası fonun sizden beklen-
tisi ciddi, tutarlı, kapsamlı bir iş 
planı hazırlamanız. Bu iş planını 
hazırlamak beceri, vakit, bilgi iste-
yen bir konu. Ama fon başvurusu-
nun olmazsa olmazı. Bizim şirket-
ler bu ilk aşamaya para harcamak 
istemiyor. Bu defa sonuç, doğal 
olarak olumsuz geliyor. Kendinizi 
para veren yerine koyun, haksız 
mı?

Bu noktada şirketlerimizin 
genel olarak daha başarılı oldu-
ğu GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles) kapsamın-
da hazırlanmış finansal raporlar, 
daha önce yapılan yatırımların 
boyutları, kurumsal kapasitenin 

yapılacak yatırıma uygun olma-
sı gibi sorular da gündeme geli-
yor. Bu nokta daha rahat aştığı-
mız bir konu. Hem bizler kendi 
network’ümüze zarar vermemek 
adına seçici davranıyoruz hem de 
bu büyüklükte şirketler de zarar 
görmek istemiyor. Tam bu nokta-
da kurumsallaşma sürdürülebilir 
büyüme açısından önem kaza-
nıyor. Onu birazdan anlatayım, 
konu dağılmasın.

İş planının hazırlanmasından 
sonra görüşmelere başlanıyor. Bu 
görüşme safhası iş planının anali-
zi oluyor. Fon yetkilileri yatırımın 
gidişatındaki süreci inceliyor. Bu 
noktada yatırımcıdan da genelde 
yüzde 15-20 arası bir equity (nakit 
değer) koyması talebi geliyor. Yani 
yatırımcının da finansmana kat-
kıda bulunması isteniyor. Büyük 
çoğunlukla bunun dışında bir 
teminat istenmiyor. Yatırım anali-
zinin hassas noktası satış garanti-
si. Fon yetkililerinin en çok irdele-
diği konu bu konu. Örneğin bizde; 
yol, köprü, hastane yap-işlet-dev-
ret yatırımların rahat finansman 
bulması kamunun geçiş, araç, 
hasta garantisi vermesiyle oldu. 
Yani yatırım tahmini bütçe satı-
şının altında kalırsa bizden aldığı 
parayı nasıl öder sorusunun yanıt 
kısmında devlet garantisi varsa, 
zaten analiz orada bitiyor. 

Türk denizcilik 
sektöründe sorun 
olarak görü-
nen iki önemli 
konu öne çıkıyor. 
Birincisi uluslara-
rası finansmana 
erişim. İkincisi 
ise aile şirketleri-
nin kurumsalla-
şarak verimlilik 
ve etkinliklerinin 
artması, şirketin 
sağlıklı bir büyü-
me zeminine 
oturması. 
Sürdürülebilir 
olmanın olmaz-
sa olmaz oldu-
ğu çağımızda 
bu iki sorunun 
nedenlerini ve 
çözüm önerilerini 
MarineDeal News 
okuyucularına 
özel Kalkınma 
Ekonomisti Bartu 
Soral’a sorduk

Yeþim Yeliz
Egeli 

ÝSTANBUL

'550 milyon dolarlık dış 
finansman sağlamıştık'

‘Kendinizi para 
veren yerine 

koyun, haksız mı?’

Bartu Soral
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Tam bu noktada devletin dış 
finansmana destek olacağı bazı 
modeller geliştirilebilir. Mesela 
Türkiye’nin bildiğim kadarıyla 
koster filosu yaşlandı. Eğer yeni-
lenmezse Akdeniz’de pazar kay-
bederiz. Koster filomuzu yenile-
memiz lazım. Bu da büyük bir 
yatırım ve dış finansman gerekti-
riyor. Bürokrasi ve siyasi irade ile 
yapılacak istişarelerde bu durum 
aktarılıp, bir teşvik mekanizma-
sı yaratılabilir. Örneğin devlet, 
plan doğrultusunda koster yatı-
rımı için yapılacak dış finansman 
anlaşmasının yüzde 10’luk bir 
kısmına garantör olabilir. Bu bor-
cu veren açısından riski azaltan 
bir teşvik olacaktır. Türkiye’nin 
denizcileşmesi gerektiği ortada. 
Denizcileşme de ancak yeni nesil 
ve büyük bir filoyla mümkün. 
Ankara’da önce bürokrasiye sonra 
siyasi iradeye yatırımların gerekli-
liği ve kazandıracakları, kısa, orta 
ve uzun vadeli planlar, projek-
siyonlar doğrultusunda anlatılır, 
iletişim ağı doğru oluşturulabilir-
se sonuç alınır.

Evet dönelim dış finansman 
sürecine; borç anlaşmasında son 
adım olan hukuki sürece geçiliyor. 
Borç anlaşmaları hayli kapsam-
lı bir hukuki süreci getiriyor. İki 
tarafın avukatları oturup çalışıyor 
ve kapsamlı bir borç anlaşması 
imzalanıyor. Bu konuda bir not 
daha ekleyelim; uluslararası fon-
lar 10 yılın altında bir geri ödeme 
planı sevmiyorlar. Çoğunlukla 15 
yıl. İstenirse “grace period” dediği-
miz geri ödemesiz bir dönem de 
sağlanabiliyor. 

Bu sürecin yaklaşık bir yıl sür-
düğünü de belirteyim. Türk Cum-
huriyetlerinden birisinde yapıla-
cak enerji yatırımı için 550 milyon 
dolarlık dış finansman sağlamış-
tık. O ülke dış finansmanla yeni 
tanışıyordu. Ülke mevzuatları, 
hukuk sistemi henüz tam hazır 
olmadığı için borç anlaşmasının 

sonuçlanması iki yılı aşkın bir 
süre aldı. Türkiye de ilk yap-işlet-
devret sistemiyle Özal dönemin-
de tanıştı. Biz de hazır değildik. 
Konu yine enerjiydi. İşin içinde 
devlet olunca anlaşma 5 yıl sür-
dü ve sonunda bozuldu. Sonra 
Türkiye bu borçlanma sistemini 
öğrendi ve çokça kullandı. 

Kapsamlı cevabınız için 
teşekkür ederim. Bir de ikinci 
konu aile şirketlerinin kurum-
sallaşması. Biraz önce uluslara-

rası finansa erişimin bir parçası 
da kurumsallaşma dediniz, hat-
ta sürdürülebilir büyüme dedi-
niz. Bunu açar mısınız?

Evet tabii açalım. Size bir sır 
vereyim (burada gülümsüyor). 
Bazen şöyle olaylar oluyor. Aile 
şirketlerinde patron veya onun 
çocukları belli bir varlığa ulaşmış, 
yüksek hayat standardında, yüz-
lerce çalışanı ile bir yaşam sürüyor. 
Zaman zaman üst düzey yönetici-
leri tarafından kuşatıldığına ve ger-
çeklikten koptuğuna şahit oluyo-
ruz. Sermaye sahibi bir yatırım fikri 
ortaya atıyor. Üst düzey yönetici 
açısından çıkarının oluştuğu nok-
ta, fikrinin genelde alkışlanmasına 
alışmış patrona istediğini vermek 
ve yatırımın tamamlanma süreç-

lerinde “success fee” almak oluyor. 
Nasıl olsa o başarı pirimi alırken 
yatırım için borçlanan sermaye 
sahibi oluyor. Bakın bazı CEO’ların 
net serveti sermaye sahibinin net 
servetinden fazladır. Bu sorunla-
rın önüne geçme noktasında iki 
kurum önem kazanıyor; direkt ser-
maye sahibine bağlı bir denetleme 
kurulu ve danışmanlık müessesi, 
yani İtalyan mafya yapılanmasın-
daki adıyla “consigliere”. Bizim Bir-
leşmiş Milletler bünyesinde özel 
sektörün gelişmesi üstüne yaptı-
ğımız çalışmalardan ortaya çıkar-
dığımız ve kurumsallaşmadan 
anladığımız şey, patronun işten 
elini eteğini çekmesi değil, kendi 
dâhil yönetim erkini çeşitli güçle-
re dağıtması. Yani güçler ayrılığı 

prensibi. Güç tek elde toplanınca o 
tek elin kurduğu yapıya ve alacağı 
kararlara bağlı kalmış bir sermaye 
sahibi görüyoruz. Yani bir yerde 
artık maaşını kendi ödediği yapıya 
mahkûm oluyor. Bütün yetki ve 
gücü kendi elinde toplayınca da 
hem gerçeklerden kopuyor hem 
her şeyi bilen beyin olmak zaafı-
na düşüyor ve olaylar çığrından 
çıkıyor. 

Kısaca aile şirketleri ve aile 
üyeleri elbette şirketlerinde kala-
bilirler. Siz gidin, anlamazsınız, 
profesyoneller daha iyi anlar 
zihniyeti de tek taraflı bir görüş. 
Doğru olan birbirinden bağımsız 
yapıların analizine, tartışmasına, 
bilgi yarıştırmasına izin vermek. 
Bu izni veren CEO’ysa, aldığı 
kararları ve karar alma süreç-
lerini, finansal analizleri özgür 
biçimde denetleyecek ve doğ-
rudan her ay sermaye sahibine 
bilgi verecek bir denetleme kuru-
lu oluşturmak. Yönetim ve İcra 
Kurulunun yanında bir danış-
man yapısı oluşturmak. 

Tabii bu değindiğimiz yatırım-
ların analizi ve şirketin finansal 
durumunun sağlıklı biçimde yürü-
tülmesi ile alakalıydı. İşin bir de 
corporate governance kısmı var. 
Yani çalışanların şirkete duydu-
ğu aidiyet ve şirkette çalışmak-
tan duyduğu gurur, verimlilik ve 
etkinlik, iş akışları, iş tanımları gibi. 
Maalesef Türkiye’de bu konu en az 
ilgi gösterilen konu. Oysa Batı ser-
mayesi, bizim bugün ne önemi var 
bunların diye baktığımız bu çalış-
maları sürdürülebilir şirket mantığı 
açısından olmazsa olmaz görüyor 

–ki buna ben de katılıyorum.

‘O başarı pirimi 
alırken yatırım için 
borçlanan sermaye 

sahibi oluyor.’

‘Batı sermayesi, 
sürdürülebilir 
şirket mantığı 

açısından olmazsa 
olmaz görüyor.’
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Türkiye’nin yerli üretim kapa-
sitesinin artırılmasını destek-
lemek amacıyla düzenlenen 

fuarda; savunma sanayine 
yönelik sistemler, donanımlar, 
yazılımlar, malzeme ve ekip-
manlardan oluşan geniş bir 
ürün yelpazesinin sergilendiği 
fuarda öne çıkan ürünler ise 
insansız sistemler oldu.

MarineDeal News olarak 
fuardaki deniz savunma sis-
temlerine yönelik stantları 
ziyaret ettik. Ayrıca, Savunma 
Sanayi Başkanlığı (SSB) hima-
yesinde geliştirilen Havelsan 
ve Yonca-Onuk Tersanesi ortak 
çalışması Sancar Silahlı İnsan-
sız Deniz Aracı (SİDA) hakkında 
bilgi aldık.

YALTES 20 yaşında
Bu sene 20’nci yılını kut-

layan savunma teknolojileri 
şirketi YALTES Genel Müdürü 
Bülent Hamzaoğlu mutluluğu-
nu dile getirdi ve MarineDeal 
News’ün sorularını yanıtladı. 

Şirketlerinin 20 yıllık gelişimi 
hakkında bilgi veren Hamza-
oğlu, “YALTES, bu yıl 20’nci 
yılını kutlayan ikinci kademe 
bir savunma sanayi şirke-
ti. Her ne kadar hisse yapısı 

yüzde 100 Thales bünyesinde 
olsa da yönetimi ve çalışan-
larının tamamıyla ülkemize 
millî çözümler üreten yerli bir 
firmayız. Deniz Kuvvetlerimiz 
için de MİLGEM ve ondan önce 
GENESİS modernizasyonuyla 
başlayan gemi inşa faaliyetle-
rinin en başından beri içerisin-
deyiz. Uzun Ufuk, GENESİS ve 
MİLGEM projelerinin başından 
itibaren hem savaş yönetim 
sistemleriyle ilgili donanım 
ve yazılım hem de platform 
kontrol ve izleme sistemi diye 
adlandırdığımız kendi özgün 
ürünümüzü de geliştirdik. Bu 
faaliyetleri günümüzde de 
devam ettiriyoruz. MİLGEM’in 
İ Sınıfı olan yeni versiyonu, 
Ukrayna ve Pakistan MİL-
GEM’leri olarak ihraç edilme 
faaliyetleri. Her iki projede de 
bu iki sistemi sağlıyoruz. Biz 
hep içimizdeki kaynaklarla 
şirketimizi geliştirdik. 350’den 
fazla çalışan olmuş YALTES’te 
bunların yüzde 70’i halen 
savunma sanayinde çalışıyor.” 
açıklamalarında bulundu.

İhracat versiyonları için çeşitli 
sistemler geliştirdiklerini de belir-
ten Hamzaoğlu, “Seyir fenerleri-
nin ve kontrollerinin sağlanması, 
tank ölçümü sağlanması gibi sis-
temler geliştirdik.” dedi.

LHD Anadolu gemisi inşa-
sında da yer aldıklarını belir-
ten Hamzaoğlu, “Savaş yönetim 
donanım sistemlerini biz sağla-
dık. Tamamı kabul aşamasına 
geldi. Bu projeyle, Türkiye’nin 
ilk defa sahip olacağı uçak 
taşıma gemisi projesinde yer 
almış olduk. Denizaltı moder-
nizasyonu projesinde Ay Sını-
fı ve Preveze Sınıfı için TÜBİ-
TAK ile anlaşma yaparak savaş 
yönetim sistemi donanımlarını 
ürettik. Bu donanımlar Türki-
ye’de ilk olarak yerli ve millî 
bir şekilde bizim tarafımızdan 
geliştirildi. Bu proje sayesinde 
denizaltılarımız AKYA millî tor-
pidosunu atabilir hale geldiler. 

Bu proje Gür Sınıfı’yla devam 
edecek.” diye konuştu.

Yerli SİDA’ların ortak 
kontrolünü YALTES sağlayacak
Yerli SİDA projelerindeki 

rolleri hakkında da konuşan 
Hamzaoğlu, “Dearsan’ın geliş-
tirdiği SALVO’nun bütün kon-
trol sistemlerini biz yaptık. Hem 
ASELSAN’ın hem de Roketsan’ın 
sistemleriyle canlı atış yaptı. 
Bu sistemlerin geliştirilmesini 
tamamlayıp ihracata açmayı 
planlıyoruz. Bu tip teknelerde-
ki teknolojilerin yerlileştirilmesi 
üzerine çalışıyoruz. Yonca-Onuk 
Tersanesi ve Havelsan’ın geliş-
tirdiği SANCAR projesine de tek-
nik destek sağlıyoruz. Platform 
yönetimiyle ilgili destek veriyo-
ruz. Ares ve Sefine Tersanele-
ri’yle de görüşmelerimiz devam 
ediyor. Burada bizim avanta-
jımız kullandığımız sistemin 
bütün gemilerde ortak sistem 
üzerinden kullanılabilmesini 
sağlamak olacak. Geliştirdiği-
miz donanımları ve sistemleri 
denizaltına uyarlayıp otonom 
denizaltı ve MİLDEN projesinde 
kullanmak için Ar-Ge çalışmala-
rımızı yürütüyoruz.” dedi.

Denizaltıların dünyanın her 
yerinde stratejik bir silah olduk-
larını vurgulayan Hamzaoğlu, 

“Söz konusu denizaltı olunca 
bütün ülkeler mümkün oldu-
ğu kadar teknoloji transferinden 
kaçınıyorlar. Denizaltına yönelik 
çözümlere ihraç sınırlamaları 
koymak istiyorlar. Bu nedenle 
yerli olarak geliştirmek gerekiyor. 
Biz bunu “Müren” ile başardık. 
Ancak gemilerin sonarları, peris-
kopları ve elektronikleri de yerli 
olmalı. Millî denizaltınızın millî 
olmasını istiyorsanız sistemleri-
nizin de millî olması gerekiyor.” 
İfadelerini kullandı. 

Yıllık cirolarının 200 milyon 
TL’yi geçtiğini belirten Hamza-
oğlu, önümüzdeki yıl hedefle-
rinin 300 milyon TL’yi geçmek 
olduğunu belirtti.
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Sancar SİDA’yı öne çıkaran 
modüler yapısı
Havelsan standında Sancar 

SİDA hakkında görüşlerini aldı-
ğımız Havelsan İstanbul Veri-
Füzyonu ve İz Yönetimi Takım 
Lideri Murat Melül, Havelsan 
Sancar SİDA Proje Teknik Yöne-
ticisi Bilal Metin Altınöz ve San-
car SİDA Proje Müdürü Göktürk 
Başıcı da proje hakkında detay-
lı bilgiler verdiler.

Sancar SİDA’nın Yonca-Onuk 
ve Havelsan işbirliğinde gelişti-
rilen insansız deniz aracı oldu-
ğunu belirten Murat Melül, “12,7 
metre uzunluğunda. İstihbarat, 
keşif-gözetleme, suüstü harbi 
ve mayın karşıtı temizleme gibi 
operasyonları otonom ve uzak-
tan olarak icra etme yeteneğine 
sahip. Görevlerle ilgili bir kısım 
operasyon otonom bir kısım da 
sahilde konuşlu veya MİLGEM 
gibi gemilerde entegre bir mer-
kez üzerinden uzaktan kontrol 
ile gerçekleşebiliyor.” dedi.  

SİDA’nın istasyonlarının, 
taşınabilir ve bir yere intikal 
ettirilebilir kabiliyette birçok 
birimden oluştuğunu belirten 
Bilal Metin Altınöz ise “Kendi 
dâhili güç ünitesi de içerisinde 
taşınabilir bir çanta konsepti-
miz var. Hem görev sistemi için 
bir istasyonumuz var hem de 
ana kumanda birimi var. Aynı 
zamanda haberleşmeyle ilgili 
arayüzlerin barındırıldığı bir 
sistemimiz var. Bunların hepsi 
yer kontrol istasyonu denilen 
karada ya da denizde kullana-
bileceğimiz bir tasarım.” dedi. 

‘Buluttan çektiğimiz bir veri 
bulunmuyor’
Sancar’ın uydu verilerinin 

sağlandığı her alanda kullanı-
labileceğini söyleyen Altınöz, 

“Uydu üzerinden kesintisiz bir 
iletişim sağlayabiliyoruz. Alıcı 
ve vericisi noktadan noktaya 
olan bir tasarımımız var. Doğ-
rudan uydu üzerinden gemiye 
veya karadaki merkeze bilgi-
yi aktaran bir sistemimiz var. 
Buluttan çektiğimiz bir veri 
bulunmuyor. Bu da kendi için-
de bir ağ olduğu için güvenli 
oluyor. 15 deniz miline kadar 
kablosuz haberleşmeyi sağla-
yan bir mekanizmamız bulu-
nuyor. Uzun mesafelerde uydu 
ya da sahil şeridinde LTE GSM 
üzerinden bir haberleşme sağlı-
yoruz. Sistemi sinyali en uygun 
olan sistemi kullanacak şekil-
de entegre etmeyi planlıyoruz.” 
diye konuştu.

Modüler bir tasarıma sahip 
olmasının Sancar’ın en önem-
li özelliği olduğunu belirten 
Melül, “Ön tarafta 12,7 mm sta-
bilize tüfek, arka tarafta taktik 
füze sistemi ve mayın karşıtı 
tedbir operasyonları gerçekleş-
tirebilecek faydalı yükler ekle-
nebiliyor. Görev ihtiyacına göre 

gerekli ekipman entegre edile-
biliyor.” dedi.

Sancar’ın en büyük avanta-
jının üzerinde Havelsan tara-
fından üretilen Ağ Destekli Veri 
Entegre Savaş Yönetim Sistemi 
(ADVENT)’nin bulunması ola-
cağını belirten Göktürk Başıcı 
ise “Hem platformun hem de 
yer kontrolün üzerinde birbirine 
entegre edilen bir sistem kulla-
nıyoruz. Bütün insansız araçlar-
da kullanılabilecek bir ADVENT 
sistemi geliştiriyoruz. Adı da 
ADVENT Rota. İlk kez Sancar 
SİDA’larda kullanılacak.” dedi. 

Bu sistem sayesinde kara-
kol görevi yapan MİLGEM veya 
LHD Anadolu gibi çıkarma 
gemilerinden Sancar’ın kontro-
lü veya görev atamasının hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilebilece-
ğini aktaran Melül, “Sancar’ın 
görev sistemlerini ve otonomi 
yazılımlarını NATO standart-
larına uygun geliştiriyoruz. 
Birden fazla kuvvetin Sancar-
larla ortak görev yapması söz 
konusu olacak. Sancar’ı birden 

fazla görev sistemiyle entegre 
bir biçimde görev yapabilme 
kabiliyetiyle donatmış olacağız.” 
diye konuştu. 

Sancar SİDA'nın 2023’ün 
ilk çeyreğiyle birlikte SSB’nin 
bir ürünü olacağını ve seyir 
otonomi testlerine başlaya-
cağını belirten Altınöz ise 

“Hedefimiz Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Sancar SİDA’yı 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
(DzKK)’nın envanterine almak. 
Seyir otonomisi atışlı testleri 
yürütülecek. Mayın karşı tedbir 
görevi. Atma toplama vinciy-
le yandan taramalı bir sonar 
ile mayın taraması yapıldıktan 
sonra sualtı resminin operatör 
tarafından analiz edilmesi sağ-
lanacak.” dedi.

‘Bu tasarım DzKK 
tarafından fiilî olarak 
kullanılıyor’
Sancar SİDA hakkında görüş-

lerini aldığımız ve projenin 
gelişim sürecini sorduğumuz 
Yonca-Onuk Tersanesi Genel 

Müdürü Yavuz Uras ise, “Sancar 
SİDA, Havelsan’la yürüttüğü-
müz bir proje. Botumuzu deni-
ze indirdik. Şu anda otonomi 
sistemleri üzerine çalışıyoruz. 
Biz SİDA’lar üzerine 2013 yılın-
dan bu yana çalışıyoruz. Havel-
san’la olan görüşmelerimiz de 
eskiye dayanıyor. Biz DzKK için 
ürettiğimiz sürat devriye botla-
rımızdan yaparken bir tane de 
insansız araçlarımızın çalışma-
ları için açığa ürettik.” dedi. 

Projenin 2017 yılında Ar-Ge 
çalışmaları kapsamında aldık-
ları bir karar doğrultusunda 
başladığını belirten Uras, “Yon-
ca-Onuk Tersanesi 10 metreden 
55 metreye kadar ileri teknolo-
jileri kullanarak kompozit tek-
neler inşa eden bir tersane. Bu 
sayede insansız platformların 
inşa sürecinde konfigürasyon-
ları yaparken zorlanmadık. Biz 
bunun üzerine çalışırken SSB 
de bize bir destek verdi. Bu 
konularda çalışan ortaklıklar 
Ares Tersanesi-Meteksan, Asel-
san-Sefine Tersanesi ve Havel-
san ile Yonca Onuk olarak biziz. 
SSB de üç farklı platform sipa-
riş etti. Meteksan suüstü har-
bi, Sefine elektronik harp biz 
de mayın karşıtı savaş üzeri-
ne çalışma yürütüyoruz.” diye 
konuştu. 

Sancar SİDA’yı diğerlerinden 
ayıran özelliği hâlihazırda olan 
bir tasarım üzerinden gelişti-
rilmiş olması olarak gösteren 
Uras, “Bu tasarım DzKK tara-
fından fiilî olarak kullanılıyor. 
Dolayısıyla tekne tasarımı ola-
rak kendini kanıtlamış bir plat-
form. Modüler bir yapısı var.” 

ifadelerini kullandı.
Sancar’ın yetenekleri ve 

yürüteceği görevler hakkında 
da konuşan Uras, “Bizden ilk 
aşamada tespit yapması iste-
niyor. Tanımlanmış veya belir-
lenmiş bir sahada mayın tara-
masını yapabilecek ve gemile-
rimizin geçebileceği güvenli bir 
kanalı açabilecek bir sistemi 
geliştirmemiz isteniyor. Tekne-
nin modüler yapısı, bir SANCAR 
tespit yaparken bir diğerinin 
mayını imhâ etmesini sağlaya-
cak şekilde geliştirildi. Bir tane 
SANCAR değil birden farklı 
SANCAR bir arada olacak, biri-
si teşhis yapacak birisi imhâ 
edecek.” diyerek projenin çok 
amaçlı ve çok yönlü tasarlandı-
ğının altını çizdi.

Yonca-Onuk olarak sektörde 
1986 yılından beri yer aldıkları-
nı, kompozit ve sürat tekneleri 
konusunda uzman olduklarını 
belirten Uras, insansız deniz 
araçları konusunda Türkiye’nin 
iyi bir noktada olduğunu vur-
guladı.
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Projenin gelişiminde melek yatırım-
cı profiliyle yola çıktıklarını söyle-
yen Söğüt, “Biz, bu proje özelinde 
her ne kadar lokal tasarım çalışma-

ları yapsak da CNA Group olarak 
Hakan Yağlı Bey bu konuda yeşil 
gemi yapılabilir mi projeksiyonuyla 
ve uluslararası bir finans kurumu 
adına Türkiye’ye gelen bir Fransız 
yatırımcının proje talebiyle gerçek-
leşti. Biz 3 proje sunduk. AYN Gre-
en de bunlardan biri. Talepler de 
özellikle kuru yük üzerine olunca 
projemizi ona göre yaptık.” dedi.

Hidrojen tercihlerinin sebebinin 
hidrojenin katalizör bir yakıt olma-
sına bağlayan Söğüt, “İki yapısı var. 
Birinci versiyonu bundan 15 yıl önce 
otomotiv sektöründe gerçekleşti. 
Bütün otomotiv sektöründeki araç-
ları hidrojene geçirme çalışmaları 
yürütüldü ancak depolama proble-
miyle karşılaşıldı ve otomotiv sek-
törü de elektrikli sistemlere geçiş 
yaptı. Fakat daha sonra dünyada 
çıkan enerji krizi alternatif yakıtlara 
yönelme konusunda bir fırsat olarak 
değerlendirildi ve bu değişimi ifade 
edildi. Yeni çıkan konseptte hidrojen 
kullanılabilir bir araç olarak belirtildi. 

Bunun nedeni de artık yakıt tekno-
lojilerinin yaygınlaşmaya başlaması.” 
açıklamalarında bulundu.

Yeşil yakıtlar konusunda dün-
yada kavramsal bir karmaşa oldu-
ğunu belirten Söğüt, “Amonyak 
ve metanolde her ne kadar motor 
sistemleri geliştirilse de alterna-
tif bir yakıt olarak kullanılmasını 
sağlayacak bir altyapı henüz otur-
tulamadı. Bu motor teknolojileri 
yönüyle bir çerçeve olsa da uygula-
nabilirlik yönüyle ciddi bir problem 
alanı. Özellikle düşük enerji profili 
ve kirlilik yönüyle de çok temiz 

olmaması nedeniyle metanolü 
pek uygulanabilir olarak görmü-
yorum. Ancak amonyak için aynı 
şeyi söyleyemem. Amonyak önemli 
bir dönüşüm olabilecek bir kaynak. 
Aslında bilimin çok eski bildiği bir 
kaynak. Günümüzdeki teknolojik 
değişimler bu kaynağı kullanılabilir 
bir hale getirdi. Yine de teknolojik 
olarak üzerinde çok çalışma yapıl-
ması gerekiyor.” diye konuştu. 

‘Tek amacımız hidrojen 
üretmek değil’
Sistem tasarımı hakkında da bil-

gi veren Söğüt, “Şu andaki tasarımı-
mız içerisinde makine dairesi dışın-
da ama yakın bir bölgede hidrojen 
üretim alanı kurmayı planlıyoruz. 
Oradaki üretim projeksiyonumuz 
potansiyel olarak tanımlandı. Patent 
hazırlama sürecindeyiz. Parçalı, 
doğrudan doğruya bir kaynaktan 
üretim yapmayacağız. Kademeli bir 
üretim var ve bu sayede sürekli üre-
timi desteklemiş olacağız.” dedi.

Amaçlarının sadece hidrojen 
üretim çözümü getirmek olmadı-
ğını, aynı zamanda oksijen üretimi 
de yapmayı planladıklarını, bu oksi-
jeni de zengin yanmayı sağlayacak 
pozitif bir şekilde kullanacaklarını 
ifade eden Söğüt, “Patentini almayı 
planladığımız hidrojen ve oksijeni 
birlikte üretecek bir proses.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt, sek-
törün yeşil yakıta uyum sağlaması 
hakkındaki planlamalarından da 
bahsetti. “İki aşamalı bir eğitim plan-
lamamız var. CMA Group adına ter-
sanelerle görüşüyoruz. Birinci hede-
fimiz fon oluşturmak. İkinci hede-
fimiz buna uygun bir tersanenin 
geliştirilmesi. Bugünkü tersane yapı-
mızın üretim projeksiyonu maalesef 
dünyayla rekabet edebilir düzeyde 
değil. Bizim öncelikle bunu değiş-
tirmemiz gerekiyor. Bir gemi inşa 
edileceği zaman üretim altyapısını 
da ona göre kurmanız gerekiyor. Bu 
üretim planlama altyapısını değiş-
tirmemiz gerekiyor. Tersanelerin de 
eğitilmesi ve geliştirilmesi gereki-
yor. Bizim tersanelerimiz şu anda 
3’üncü nesli geçmiyor. Hedefimiz 4 
ve 5’inci nesil tersaneler oluşturmak. 
Öncelikli hedefimiz Türkiye’nin 
gemicilik altyapısını geliştirmek.”

‘Türk Loydu’nu da projeye 
dâhil etmek istiyoruz’
Ticari bir gemi geliştirdiklerini 

ve bunun dünyayla rekabet edebil-
mesi gerektiğini vurgulayan Söğüt,” 

IMO’nun 2050 hedefine ulaşmak 
için öncelikle mevcut teknolojilerle 
bunu gerçekleştirebildiğimizi kanıt-
lamamız gerekiyor. Bu anlamda 
Brueu Veritas ile çalışıyoruz çünkü 
gemimizin klaslama konsepti onla-
rın altyapısına göre geliştirildi. Ama 
ilerleyen süreçlerde Türk Loydu’nu 
da projeye dâhil etmek istiyoruz.” 
diye konuştu.

‘Koster filosu için elektrikli 
sistemler kullanılabilir’
Yeşil gemi konsepti ve koster filo-

sunun dönüşümü hakkında konu-
şan Koray ise “Koster filomuz çok eski 
ve bunların bir süre sonra hizmet 
dışına çıkarılması kuvvetle muhte-
mel. Küçük tonajlı ve kıyıya yakın 
seyir eden gemilerden oluştuğundan 
daha çok elektrikli sistemler kulla-
nılması mantıklı görülüyor,” diyerek 
koster filosu projesinde elektrikli sis-
temlerin öne çıkabileceğini belirtti.

Bu tür altyapı sistemlerinin 
maliyetlerinin çok yüksek oldu-
ğunun altını çizen Söğüt ise “Fon 
kullanılması bir zorunluluk. Fon 
desteğimiz geldikten sonra basic 
tasarım ve detay tasarımlara geçe-
ceğiz. Projeyi sadece deniz taşıtları 
için bir araç olarak görmüyoruz. 
Bu teknolojiyi ürettiğimiz zaman 
Türkiye’deki bütün ağır sanayi üre-
timlerinde kullanılabilecek düzey-
de kullanılmasını istiyoruz. Bütün 
tasarım süreçlerini gerçekleştirdik. 
Patentlerini aldıktan sonra labora-
tuvar testlerine başlayacağız.” dedi. 

‘Yatırımın 2,5 katı kadar kâr 
elde edecek’
Projenin maliyetini karşılama süre-

ci hakkında Söğüt, “Sürekli ortalama 
çalışan bir gemi maliyeti için ciddi bir 
avantaj sağlayacağını düşünüyoruz.” 
derken Koray ise “İlk gemide 8-11 yıl 
içerisinde altyapı da dâhil tüm mali-
yetin karışılacağını düşünüyoruz. Elde 
ettiği ilk yatırımın 2,5 katı da kâr ede-
cek. Gemi sayısı artınca bu süre 36 aya 
kadar düşecek.” ifadelerini kullandı.

‘Patent süreçlerini resmi olarak 
başlattık’
Yeşil yakıt çalışmalarının teknolojik 

olarak çok büyük değişimler gerektir-
mediğini sadece bir konsept değişikliği 
olduğunu belirten Söğüt, “Proje yöneti-
mi olarak yeri konusundaki seçenek-
leri ve uygulamalarda konsept geliştir-
meye odaklıyız. Sektöre açık bir konu 
bu. Kim bu teknolojiye adapte olmak 
isterse ve yatırım yapmaya karar verir-
se biz onlara uygun çalışmalar yürü-
teceğiz. Her türlü fizibilite çalışmasını 
gerçekleştirdik.” dedi.

Son olarak patent süreçlerini 
resmi olarak başlattıklarını belirten 
Söğüt. “Ontolojik Enerji Yönetim Sis-
temi adı altında bir teknoloji geliştir-
dik. Gemiler genellikle gücü yönetir 
biz enerjiyi yöneteceğiz. Dijital sis-
temlerde de yapay zekâ kullanımına 
başvuruda bulunacağız.” dedi. 

12 HABER 

'Hedefimiz Türkiye'nin gemicilik altyapısını geliştirmek'
Ekim ayında tanıtı-
mı yapılan dünyanın 
ilk yerinde yeşil hid-
rojen yakıtı üreten 
gemi tasarımı olan 
AYN GREEN projesin-
de yer alan Pîrî Reis 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ziya Söğüt ve 
Pîrî Reis Üniversitesi 
Dr. Öğretim Üyesi 
Albay (E) N. Murat 
Koray ile projelerinin 
detayları ve sektörün 
yeşil yakıtlara bakışını 
değerlendirdikleri bir 
sohbet gerçekleştirdik
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Turquoise Yachts ile Rolls-Royce arasında hibrit ortaklığı
Türk yat üreticisi Turquoise 
Yachts inşa edeceği 76 metre 
uzunluğundaki mega yat için 
Rolls-Royce ile bir anlaşma imza-
ladı. Tersane, şirketin mtu Hibrit 
Tahrik Paketi’ni tedarik edecek. 

Üretilecek bu yatta, Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 
Tier III emisyon normuna 
uygun SCR sistemli iki adet mtu 
12V4000M65L Serisi motorun 
güç verdiği mtu hibrit tahrik sis-
temi kullanılacak.

Rolls-Royce’un mtu hibrit 
tahrik sisteminde iki dişli kutusu, 
iki e-motor, elektrikli soğutma 
sistemi, değişken hızda iki jene-
ratör, bir batarya sistemi ve elek-
trik gücünü yönetmeye yarayan 
bir sistem bulunuyor. Bununla 
birlikte hibrit tahrik sistemini 
izleyen ve denetleyen mtu Nau-
tIQ Blue Vision NG otomasyon 
sistemi de yeni üretilecek yata 
entegre edilecek. Hibrit sistem, 
egzoz gazı üretmeden demirle-
me ve limanda manevra yap-
ma gibi durumlarda tamamen 
elektrikli çalışmaya da olanak 
tanıyor. Bu sayede iklim dostu bir 
çalışma sunan sistem, gemide 
daha fazla konforu da beraberin-
de getiriyor. Sistemin 2023 yılın-
da teslim edilmesi, yatın ise 2025 

yılında hizmete alınması plan-
lanıyor. Turquoise Yachts aynı 
zamanda mtu tahrik sistemine 
sahip ikinci bir yat projesini de 
hayata geçiriyor.

Turquoise Yachts ortakla-
rından Mehmet Karabeyoğlu, 
konuyla ilgili, “Hayata geçirilen 
bu proje sayesinde, bir mega yat 
için konfor ve çevrenin korun-
ması konularında yeni standart-
lar belirliyoruz. Bu proje için ide-
al iş ortağı olarak düşündüğü-
müz Rolls-Royce ile çalışmaktan 

mutluluk duyuyoruz.” dedi.  
Rolls-Royce Power Systems'in 

Global Denizcilik Başkan Yar-
dımcısı Denise Kurtuluş ise, 

“Turquoise Yachts ile yaptığımız 
iş birliği bizler için önemli bir 
aşamayı temsil ediyor. mtu güç 
ve tahrik çözümlerimizle hem 
denizciliğe hem de yat uygula-
malarına yönelik daha çevreci ve 
iklim dostu bir yaklaşımı benim-
siyoruz. Turquoise Yachts ile bir-
likte mega yat segmentinde hib-
rit çözümlere öncülük etmekten 

gurur duyuyoruz.” dedi.
Rolls-Royce Solutions Türkiye 

CEO’su Ali Güzel, “Sektörün en 
önemli şirketlerinden biri olan 
Turquoise Yachts ile çalışmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu 
bizim için son derece prestijli ve 
yenilikçi bir proje. Her iki taraf için 
de mükemmel sonuçlar elde edi-
leceğine inancımız tam.” diyerek 
konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Metanol motoru yolda
Mtu yatları ve feribotlarıy-

la beraber, römorkör ve rüzgâr 
santrali gemileri için esnek tah-
rik çözümlerini de hibrit motor 
portföyünde sergiliyor. Hibrit 
Tahrik Paketleri, dizel motor 
başına 1119 kW ile 4300 kW güç 
aralığını kullanıcılarına sunuyor. 
Her bir güç aktarma grubu için 
elektrik motoru başına 165 kW 
ile 743 kW güç aralığı yakala-
nıyor. Gemi başına maksimum 
tahrik gücü ise 10,000 kW. Rolls-
Royce, her bir gemi tipi için opti-
mum tahrik çözümünü sağla-
mak amacıyla standardize edil-
miş bileşenlere sahip modüler 
bir hibrit kitini de kullanıcılarına 
sunuyor. Mtu hibrit sistemi, diğer 
yeni sürdürülebilir teknolojilerle 
birlikte gelecekte standart ola-

bilecek bir mimarinin temeli-
ni oluşturuyor. Rolls-Royce'un 
denizcilik endüstrisine öncülük 
edeceği mtu yüksek hızlı meta-
nol motorları, gelecekte entegre 
edilebilecek bu tür iklim dostu 
teknolojilere bir örnek. İlk mtu 
metanol motoru ise 2026 yılında 
teslim edilmek üzere şimdiden 
sipariş edilmiş durumda.

Rolls-Royce Power Systems, 
mtu çözüm markasıyla motor 
üreticisi kimliğini sürdürülebilir 
tahrik ve enerji çözümleri sağ-
layıcısına dönüştürüyor. "Power 
Systems'ta Net Sıfır" sürdürüle-
bilirlik programı ile Rolls-Royce 
Power Systems, tüm uygulama-
larında iklim dostu ve iklim açı-
sından nötr çözümlere yönelik 
somut adımlar atıyor. 2023 yılın-
dan itibaren mtu 2000 ve 4000 
Serisi motorlarını e-dizel ve HVO 
(yenilenebilir dizel) gibi sürdü-
rülebilir yakıtlar için piyasaya 
sürecek olan Rolls-Royce Power 
Systems, iklim nötr mobilite-
yi mümkün kılmayı hedefliyor. 
Sürdürülebilir yakıtların kulla-
nımına ek olarak şirket, yatlar-
da da kullanılabilecek metanol 
motorları ve CO2 içermeyen 
yakıt hücresi sistemleri gibi yeni 
teknolojileri de geliştiriyor.
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The most commonly used defini-
tion in the literature for inflation 
is the continued increase in prices 
and continued depreciation of the 
monetary currency in circulation. 

The causes of inflation are usual-
ly grouped under three main head-
ings, which are monetary factors, 
real factors and structural factors.

In terms of the reasons that 
bring about inflation, we can speak 
about three types: demand-pull 
inflation, cost inflation and struc-
tural inflation.

Demand-pull inflation: The situ-
ation in which aggregate demand 
level exceeds the supply, causing 
prices to rise continuously.

Cost inflation: The increase in 
the price of products or services as 
a result of raw materials and wages 
costing more.

Structural inflation: inflation 
relating to a combination of causes 
including the level of development 
of an economy; the role played by 
the government in the economy 
and the effectiveness of democratic 
institutions independently of cost 
or demand pull inflation. It is the 
result of the merging and inter-
action of many factors at once, 
including, for example, the savings 
and consumption habits of the loc-
sals; the level of financial literacy or 
the customs and traditions preva-
lent in the given society.

The main reason why we pro-
vide basic information about infla-
tion can be attributed to the need 
to determine the type of inflation in 
a given country in order to develop 
appropriate policies, much like a 
doctor making a diagnosis before 
starting treatment on their patient. 
For example, if the inflation being 
dealt with is demand-pull infla-
tion, the treatment would include 
money, credit, budget and demand 
control and management; If it is 

cost inflation, it would be necessary 
to prioritize wage and price policies.

Reasons behind structural 
inflation 
The main problem in developing 

economies is the inability to change  
the existing structures due to their 
rigidity and the failure of producers 
to adapt to demand variability in a 
short time. Factors such as low lev-
els of resource mobilization, work-
ing capital, foreign exchange and 
lack of a qualified workforce  are 
the main factors in the emergence 
of structural inflation.

Price hikes on imported inputs 
and  public spending made due to 
natural disasters or wars abroad 
can be listed among the external 
factors that drive the structural 
inflation process.

High inflation expectations for 
the future also have an impact 
on buying behavior. The fact that 
individuals and institutions start 
buying goods and services  ahead 
of time in order  to avoid paying 
higher prices in the future, acts as 
a whip driving  inflation, causing it 
to rise even more. 

Increase in the money supply 
creates inflation
Frequent price raises introduced 

to the wages of both public and pri-
vate sector employees may cause 
constant price increases to be intro-
duced by the private sector. Addi-
tionally, this situation causes labor 
unions to demand wage increases 
based on rising prices (inflation) in 
collective bargaining talks.

In addition to the above, the 
need for a higher budget by con-
stantly increasing public expendi-
tures is an example of structural 
inflation. The continuing expendi-
tures cause a deficit as a result 
of inadequacy of public revenues 
such as problems with tax collec-
tion; and this deficit in turn pushes 
structural inflation into a perpetual 
dynamic.  

Although it is accepted as a gen-
eral rule that an increase in the 
money supply creates inflation, it 
should not be forgotten that the 
factor that really drives inflation 
is the speed  of circulation of the 
money available. In other words, 
extra money supply sitting in the 
bank will not create inflation. This 
indicates that focusing on the fac-
tors that cause an increaee in the 
supply of money and expenditures 
is necessary to combat structural 
inflation.

Foreign trade deficits are also 
an example of structural inflation, 
since the deficits in foreign trade 
volimes lead to a decrease in the 
value of the national currency due 
to the increasing demand for for-
eign currency, causing an increase 
in the cost of imports on the basis 
of the national currency.

Conclusion 
The tye of inflation plaguing 

particularly developing economies 
stemming from structural prob-
lems in these economies being the 
structural kind of inflation appears 
to be a likelier possibility.

Mart 2019November 2022
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Inflation can be 
seen as the biggest 
obstacle in the way 
of hitting macro level 
economic targets. In 
terms that are wide-
ly accepted, infla-
tion is the "mother 
of all evils in the 
economy"

Could the problem be structural inflation?
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Cemre Shipyard has entered into 
a contract with Molslinjen A/S for 
NB1098 & NB1099 passenger ves-
sels Als and Samsø for Bøjden-Fyn-
shav and Ballen-Kalundborg routes. 

The double-ended ferries are 
designed by OSK-ShipTech A/S for 
zero-emission by 100% operation 
on batteries, optimized for each 
route. The vessels are 116,8 meters 

long, and 18,2 meters wide and will 
be built according to the BV clas-
sification rules and compliant with 
Danish National Flag regulations. 

The zero-emission Ro-Ro Pas-
senger Ferries are not only designed 
with high technology but also 
designed for high passenger com-
fort onboard, all to Scandinavian 
accommodation standards. 

The vessels are to be designed 
to comply with autonomous func-
tionality to fulfill BV notations such 
as standards for auto-crossing and 
auto-docking operations, allow-
ing for optimized operation while 
increasing the energy efficiency of 
the ferry. 

The electrical system is designed 
to provide redundancy in any case of 
failure and vessels will be equipped 
with four steerable thrusters which 
are driven by electrical Permanent 
Magnet motors. There will be four 
backup generators each of 493 ekW 
fueled by hydrogenated vegetable 
oil. During usual operations, only 
the battery system will supply the 
required power by complying with 
the zero-emission concept. 

The tendency to decrease emis-
sions and limit the impact of sea 
operations on the environment is 
one of the most important demands 
in the current market. 

"Cemre Shipyard has been chosen 
because of the yard's high level of 
quality and extensive experience in 
building electric double-ended fer-
ries. It has been a huge task for us 
to prepare this construction and be 
ready in a very troubled world, but 
it will also be a very exciting pro-
cess where we will take a very big 
step towards a green conversion of 
Danish domestic ferry service", said 
Molslinjens CEO, Carsten Jensen. 

"This design is the result of a long 
and strong partnership between 
Molslinjen A/S and OSK-ShipTech 
A/S. We have developed a valuable 
understanding of the owner's busi-
ness and operational strategy com-
bined with the possibility to influ-
ence and optimize the entire journey 
from the passenger who arrives at 
the port and later departs from the 
vessel towards their final destination. 

This state-of-the-art design 
bridges the complete business 
model of the vessel by focusing 
on energy consumption, production 
cost, and passenger experience. Our 
cooperation with Cemre Shipyard 
will bring this project to a new level 
allowing these ships to operate with 
a minimum impact on the environ-
ment being powered by the most 
CO2 efficient energy from Danish 
offshore wind turbines," Anders 
Ørgård from OSK-ShipTech said. 

"We believe these contracts will 
be a solid stepping stone to the long 
and successful partnership with 
Molslinjen A/S and OSK-ShipTech 
A/S. The challenging yet critically 
required technological develop-
ment of these vessels fit Cemre's 
dynamism and green agenda per-
fectly. We are looking forward to 
seeing the progress of these envi-
ronmentally friendly projects" says 
Yasemin Bilgehan Polat, Business 
Development Supervisor, Cemre 
Shipyard. 

Cemre said it believes that in 
cooperation with Molslinjen A/S 
and OSK-ShipTech A/S, these fer-
ries will be one of the most innova-
tive, environmentally friendly, and 
pioneering vessels in the passenger 
market. 
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Cemre Shipyard to supply to passenger ferries to Molslinjen 



VAF Instruments
Within the global shipping there 

is an increased environmental 
focus. Over the past few years 
several new legislation has been 
released, both from EU side as 
on a global scale via the IMO . 
Think in this respect of the EU MRV, 
IMO DCS, but also the upcoming 
EEXI and CII regulations, as well as 
the EU ETS. All these new regula-
tions relate to reduction in green-
house gas emissions of vessels, 
and start with a proper, accurate 
and detailed reporting of fuel con-
sumption, and insight in the actual 
operational ship performance.

VAF Instruments is well known 
for the fuel viscosity sensors which 
are provided to global seagoing 
vessels, and are at the heart of 
many vessel fuel booster units. 
Next to the viscosity sensors VAF 
has a large portfolio and installed 
base of fuel flow meters (both pos-
itive displacement and Coriolis 
type), shaft power meters, propel-
ler thrust sensors, and high fre-
quency data collection systems, for 
seagoing vessels.

In order to support the global 
shipping operators with fulfilment 
of the above mentioned new global 
environmental legislation, VAF has 
over the past years evolved from 
a pure sensor supplier towards a 
total solution supplier. New envi-
ronmental regulations demand for 
a more detailed and accurate ship 
propulsion performance measure-
ment and reporting, resulting in 
improvement measures.

On one hand this drives for 
more on board measurements 
and sensors. On the other hand it 
demands for a shift of crew manu-
al (noon report) ship performance 
reporting towards automated high 
frequency data collection systems, 
which provides real time informa-
tion to both crew as well as office 
performance departments.

Type approved 
ShaPoLi solution
The VAF offered portfolio now-

adays consists of the well-known 
viscosity-, fuel-, and shaft power 
meters, and onboard data collec-
tion systems to gather automati-
cally high frequent data from all 
propulsion performance related 
sensors. Latest addition is the EEXI 
compliant VAF ShaPoLi Shaft Pow-
er Limitation Solution. 

Per the first of January 2023, all 
sailing vessels above 400 GT are 
obliged to fulfill the latest IMO 
EEXI regulations regarding their 
propulsion Energy Efficiency. In 
order to fulfil these EEXI regula-
tions, the majority of the sailing 
vessels have to limit their shaft 
power. For this Shaft Power Limita-
tion (ShaPoLi), VAF has developed 

the VAF ShaPoLi solution and was 
the first to receive official type 
approvals

The VAF ShaPoLi solution con-
sists of the following components 
(as prescribed by the IMO EEXI 
regulations):

n VAF Shaft power/torque meter 
(VAF T-Sense or a type approved 
3rd party meter)

n VAF SDB-3 Shapoli Datalog-
ging Box

n VAF SBP-3 ShaPoLi Bridge 
Panel for data visualization and 
crew interfacing

The VAF ShaPoLi solution is ful-
ly type approved, and therewith 
can be used on board of each 
vessel.

The general working principle 
of the VAF ShaPoLi system is such 
that the shaft power meter is con-
tinuously measuring the power to 
the propeller and compares it to 
the EEXI power limit as determined 
via the approved EEXI Technical 
File of the vessel. Once the actual 
power is above the power limit, 
the system provides an alarm via 
the ShaPoLi Bridge Panel PC to the 
crew on the bridge, and the auto-

matic logging of this event starts. 
The crew has the possibility to 

provide via the ShaPoLi Bridge Pan-
el PC the reason for making use of 
the power reserve, which informa-
tion is logged along in the log file 
on the ShaPoLi data logging box. 
Later on the RO and/or PSC has the 
possibility to verify these events in 
the event log of the ShaPoLi Bridge 
Panel PC “Event Log”. 

Main advantage of this VAF 
ShaPoLi solution is the fact that 
it is not hardware connected to 
the engine or governor controls. 
The control of the engine power is 
manually performed by the crew 
with the existing engine power/
RPM setting lever. This provides 
several advantages of the VAF 
ShaPoLi solution:

n It is independent from engine 
control and engine type

n It is safe since the crew has 
instantly the reserve power avail-
able

n It is a “1 size fits all” solution 
(same solution can be applied on 
all vessels)

n It provides a shaft power 
meter which can also be used for 

other purposes like fuel use opti-
mization (CII), SFOC improvement 
and GHG reductions

IVY® Propulsion 
Performance Solution
With the VAF IVY® high fre-

quent data collection system, 
automatically all ship propulsion 
performance KPI’s are determined 
for both onboard crew, as well 
for office performance analysts, as 
this data is send to shore and is 
available in a cloud environment. 
Effectuating per January 2023 the 
Carbon Intensity Index (CII) legisla-
tion will require every internation-
ally travelling vessel above 5000 GT 
transporting goods or passengers 
to provide CO2 measurements on 
the vessel efficiency per cargo-car-
rying capacity and nautical mile. 
IVY® reporting is fully compliant 
to these new regulations.  

With the powerful analysis by 
IVY®, visualising raw sensor data 
and making difficult, time con-
suming data analysis is no longer 
necessary. IVY® enriches and then 
analyses data into KPIs which are 
presented to the ship and fleet per-

formance decision maker through 
a powerful visualisation dash-
board. These KPIs enable optimi-
sation of operational costs, energy 
efficiency, fuel consumption, emis-
sions and maintenance. If, based 
on the displayed KPIs, there is a 
necessity for further analysis of 
the performance of the individu-
al ship or fleet, IVY® also offers 
the possibility to zoom in on the 
individual sensor signals resulting 
in a KPI. This enables the user to 
perform more in depth analysis of 
a possible change in a trend

The IVY®, Propulsion Perfor-
mance Management system pro-
vides therewith also a relevant over-
view of the performance of the fleet 
as a whole. Further integration into 
customers additional cloud solu-
tions is secured via dedicated API’s. 
Optimal flexibility is therewith pro-
vided towards customer requests. It 
enables monitoring and comparing 
the performance of the entire fleet 
of ships, as well as on individu-
al ship level. IVY® automatically 
collects all data, performs power-
ful analyses and visualises dedi-
cated Key Performance Indicators 
(KPIs) and provides insight into full 
graphical display of sensor data. In 
addition, sister ships’ performance 
can easily be compared in the fleet 
overview. 

To support with being compli-
ant the latest environmental reg-
ulations (like EEXI and CII) and 
to further improve on ship pro-
pulsion performance, greenhouse 
gas reductions, and fuel savings, 
the VAF solution portfolio is ready 
with accurate sensors, high fre-
quency data collection systems, 
onboard and office dashboards, 
and with cloud data solutions. For 
more information please check our 
VAF website www.vaf-shapoli.com, 
contact our Turkish agent Pe-Gu 
via www.pe-gu.com or contact VAF 
via sales@vaf.nl
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The Turkish ownership company 
Karpowership, which manufac-
tures power from floating energy 
plants across the world, has said 
it is discussing supplying its float-
ing power plants to four European 
countries. 

  The company can readily sup-
ply eight floating power plants with 

a 2 gigawatts capacity.  
According to Karpowership, pow-

erships could save Europe between 
30 and 60 per cent on gas costs and 
generate 2,000 medium voltage (mV) 
of power. Connecting such floating 
power plants to European countries' 
grids would take only 30 days, says 
the company. 

The company says it can provide 
support for regional heating systems 
of 5 million households on land. 

If we can get over the bureau-
cracy, the documentation, then 
hopefully we will be generating 
electricity at a very low cost while 
within EU environmental regula-
tions," Zeynep Harezi, Karpower-

ship's chief commercial operations 
officer, has said. 

If all goes well, this will be the 
first time Karpowership will have 
sent vessels to Europe. The com-
pany is currently active in various 
parts of the world including Africa 
and some countries in Central and 
Latin America. 

South Korea's DSME has hosted 
a naming ceremony for two LNG-
powered VLCCs it built for Geneva-
based Advantage Tankers. 

The 336-meter ships  -Advan-
tage Victory and Advantage Ver-
dict- will serve a unit of LNG giant 
Shell under charter contracts. 

The 300,000-ton ships are 
classed by Lloyd's Register of 
Shipping and are in the Marshall 
Islands register. 

Karpowership offers solution to the energy crisis in Europe 

Advantage 
Tankers names 
two LNG tankers 

ROKETSAN and STM, two leading 
companies in the Turkish Defense 
Industry, have joined forces to develop 
ALPAGUT, a Smart Loitering Munition 
System that will change the rules 
on the battlefield. ALPAGUT will be 
developed jointly by the two com-
panies, and will stand out ahead of 
cruise missiles with its cost-effective-
ness and operational flexibility. 

The effectiveness and importance 
of Intelligent Loitering Munitions has 
been increasing gradually in recent 
years amid the ongoing wars and con-
flicts in different parts of the world. 
ROKETSAN, Türkiye's rocket and 
missile production center, and STM, 
Türkiye's leading company in the pro-
duction of Tactical Mini-UAVs, have 
joined forces to develop ALPAGUT as 
a new and effective solution to meet 
this need in the field in the fastest 
way possible. 

  
ALPAGUT makes its debut 
ALPAGUT, a smart Loitering Muni-

tion System, was unveiled for the 
first time at SAHA EXPO at an event 
attended by İsmail Demir, President 
of the Defence Industry Agency (SSB); 

Murat İkinci, ROKETSAN General 
Manager, and Özgür Güleryüz, STM 
General Manager.  

In his address delivered at the cer-
emony marking the signing of a coop-
eration protocol for ALPAGUT, Demir 
said, "ROKETSAN and STM, two 
leading corporations in the Turkish 
defense industry, have joined forces 
for ALPAGUT, a smart loitering muni-
tion system. ALPAGUT is a significant 
reflection of our national engineering 
experience in this field, and will stand 

as an effective solution against radar 
and communication systems, critical 
facilities such as command centers, 
targets of opportunity, as well as land 
and sea targets. I hope that it will pro-
duce good results."  

Speaking on behalf of Roketsan, 
İkinci, said, "We are bringing this tech-
nology, which will be adaptable to the 
changing concepts of the battlefield, 
to Türkiye in a successful cooperation 
with STM. We can see that ALPAGUT, 
which we have developed primarily 

to meet the requirements of the Turk-
ish Armed Forces (TAF) and security 
forces, will also have important export 
potential and will reinforce Türkiye's 
leading role in the global defense 
sector." 

Güleryüz closed the speeches, say-
ing, "We are taking STM's experience 
and competence in the field of smart 
munitions to a higher level through 
our cooperation with ROKETSAN. We 
expect ALPAGUT to be a game chang-
er and a considerable strike force in 
the field for the armies of friendly and 
brotherly nations, but especially our 
security forces." 

ALPAGUT strikes targets 
stealthily 
ALPAGUT, which is capable of 

being operated day and night, will be 
effective against mobile or station-
ary targets, on land or at sea, radar 
and communication systems, light 
armored land and sea vehicles, critical 
facilities such as command centers, 
personnel and targets of opportunity. 

With an operational radius of 60 
kilometers, endurance of more than 
60 minutes and different types of 

warheads, ALPAGUT, can be used indi-
vidually or in swarm configurations. 

Once fired/released, the system 
will enter into target detection, track-
ing and evaluation mode, hovering 
in the air for a certain period of time, 
and will then begin an attack dive to 
destroy the identified target autono-
mously after obtaining user approval 
from the ground. 

ALPAGUT can detect and recog-
nize targets with its two-mode seeker 
without being noticed, and is unaf-
fected by jamming systems. The tar-
get can be pinpointed with a precision 
guidance-control propulsion system. 
In addition to all these features, the 
system also offers significant advan-
tages to its users with its fire & for-
get feature, and in its ability to be 
rapidly integrated into manned and 
unmanned land/air/sea vehicles. The 
system will be developed as a major 
game changer in the battlefield. Its 
ability to be swiftly integrated with 
domestically-manufactured UCAV 
systems will allow rapid engagement 
with mobile air defense systems, stra-
tegic ground elements and asymmet-
ric targets. 

ROKETSAN and STM introduce game-changing ALPAGUT 
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SANMAR Shipyards has said it 
was delighted with the huge inter-
est shown by operators around the 
world in its exclusive ground-break-
ing ElectRA series of eco-friendly 
electric tugboats. 

Among the latest in a rapidly 
increasing number of orders was a 
recently signed contract to provide 
Norway-headquartered marine ser-
vices company Buksér og Berging 
with its first electric tugboat, accord-
ing to a statement from the company.  

Based on the exclusive SANMAR 
ElectRA 2200SX design from Canadi-
an naval architects Robert Allan Ltd, 
the new-build tug, which is due to be 
delivered in November 2023, will join 
the Buksér og Berging tugs in the Port 
of Oslo, SANMAR said. 

SANMAR said the contract was a 
major step forward in its mission to 
lead the tug and towing industry to a 
more sustainable, environmentally-
friendly, low and no-emissions future. 

Rüçhan Çıvgın, Commercial 
Director of SANMAR Shipyards, said: 

"We have seen a huge amount of 
interest in the ElectRA range as tug 
and towing operators around the 
world agree that action must be tak-
en to protect the environment and 
combat climate change. What the 
advanced technology of the ElectRA 
series of tugs does is to provide them 
with the means to make this change 
happen. The zero-emission ElectRA 
series is a game-changer in the world 
of ship-handling tugboats, not least 

in that these tugs' green credentials 
have been achieved with no loss 
of power, performance, strength or 
versatility. 

Here at SANMAR, we are proud to 
be able to use the skills and exper-
tise we have honed and developed 
over approaching 50 years to pro-
vide Buksér og Berging with such a 
ground-breaking vessel from a series 
already hailed as 'Tugs of the Future' 

by industry experts." 
The ElectRA 2200SX will be 

the eighth tug SANMAR has deliv-
ered to Buksér og Berging from its 
custom-built, state-of-the-art ship-
yards in Türkiye. The operator has 
a well-deserved reputation for being 
environmentally-aware, with recent 
deliveries from SANMAR including 
the Tier lll emissions compliant sister 
escort tugs Bamse and Bob and in 

2014 and 2015 Borgoy and Bokn, the 
world's first two purely LNG-fuelled 
tugboats. 

The new electric tug will have 
22,4m LOA, with a moulded beam 
of 10,84m and moulded depth of 
4.4m. Powered by 1,718 kWh of bat-
tery, 2 x 1.400 kW electrical motors 
and Schottel SRP 340 LE FP thrust-
ers. It will achieve a bollard pull 
ahead of 45 tons and a speed of 11,8 

knots. Caterpillar C32 IMO Tier lll 
switchable marine generator set will 
provide 940 eKW at 1,800 rev/min. 
Deck equipment will include a DMT 
TW-E250kN fore winch, Data Hidro-
lik DTH 50-120P tow hook, Palfinger 
PK11001MC deck crane and Data 
Hidrolik DTC 4000 EP-L rope reel.  

The tug will be built to ABS clas-
sifications A1, Towing vessel, +AMS, 
+ABCU, BP, ESS Li-Battery, UWILD. 
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Turkish shipbuilder RMK Marine 
launched the first MİLGEM (Ada)-
class corvette on order for Ukraine, 
Hetman Ivan Mazepa (F 211), at its 
shipyard in Tuzla, İstanbul, on 2 
October. Construction on Hetman 
Ivan Mazepa started in July 2021, 
and the keel was laid on 7 Septem-
ber the same year. The contract for 
one vessel with an option for three 
additional vessels was signed on 14 
December 2020, meaning that the 
first vessel was launched in less 
than two years after the signing.  

The launch ceremony was 
attended by the First Lady of 
Ukraine, Olena Zelenska, and 
Commander of the Ukrainian 
Navy, Oleksiy Neyizhpapa. 

Hetman Ivan Mazepa is being 
built by RMK Marine under an 
agreement, which was signed by 
the Ukrainian Ministry of Defense 
(MoD) and the Turkish Presidency 
of Defense Industries (SSB) for an 
initial batch of two corvettes in 
December 2020. Turkish engineer-
ing company STM has overall 
responsibility for the programme. 

The corvettes will be equipped 
with VL-MICA NG air systems, 
eight Harpoon anti-ship missiles 
as their primary strike system and 
ASELSAN STAMP 12,7 mm weap-
ons system. 

Acıçeşme Mevki Boğaziçi Cad. No: 28
Tavşanlı - Altınova 77702

Yalova / Türkiye

INNOVATIVE SHIPBUILDING
EXCELLENT QUALITY

Operators show huge interest in SANMAR's emissions-free tugs

Türkiye launches 
first Ada-class 
corvette for 
Ukraine 
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Çin komşumuz olabilir mi?  
Çin’den batıya doğru gidersek 
Türkiye’nin 2 katı büyüklüğün-
de ve Çin sınırları içinde Uygur 
Türkleri var, devamında Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan ile 
bütünleşen kültürel ve eko-
nomik yatırımların olduğu bir 
Türk dünyası.

Avrupa’ya ne kadar yakınız, 
Balkanların bir bölümünde 
Türk nüfusu var. Başta Alman-
ya olmak üzere çalışan insanı-
mız ve yatırımlarımız var.

Doğu ve batısı ile daha ziya-
de kültürel birleşimi olan Tür-
kiye’nin vazgeçilmez kuzey 
komşusu Rusya Federasyonu 
ve bünyesindeki birçok fede-
rasyon ile kültürel bağlarımız 
mevcut.

Türkiye jeopolitik konumu 
itibarıyla tartışmasız önemli bir 
ülke. Bu konumu ile İmparator-
luk batı/doğu ekseninde sayı-

sız savaşlar yapılmış, bir güç 
mücadelesi içinde geçmiştir. Bu 
coğrafya İmparatorluğun yıkı-
lışını bile 300 yıl geciktirmiştir.

Türkler tarih sahnesine çık-
tığından beri yalnız bir siyaset 
izlemişler ve devamlı bir müt-
tefikleri olmamıştır (1856 Kırım 
ve Birinci Dünya Savaşı’nda 
Almanya hariç). Bunlarda tarih 
sürecince kısa ve emperyal dev-
letlerin çıkarları için oluşmuş 
ve Türkiye kullanılmıştır. Ata-
türk dönemi, dengeleri ayarla-
yan tarafsız bir siyaset izlen-
diği ve ağır baskılar görüldüğü 
halde izlenen siyaset değiştiril-
mediğinden İkinci Dünya Sava-
şı’na girmemeyi başarmıştır. 

Bana göre hâlâ bir tartış-
ma konusu olan Sovyet tehdi-
di ile tarafsızlık bozulmuş ve 
NATO’ya girilmiştir. Sovyet teh-
didi Irak savaşındaki “kimyasal 
silahların varlığı” söylemi gibi 
özellikle ABD tarafından büyü-

tülmüş ve Türkiye dâhil tüm 
Avrupa Sovyetler’den çekinmiş-
tir. ABD’nin çıkarları doğrultu-
sunda çalışan NATO ve tabii 
ABD‘nin tutumu Türkiye açı-
sından 1967 Kıbrıs sorunu ile 
ortaya çıkmıştır. Aslında o tarih 
artık stratejik dostluğun(!) sonu 
olmuştur. İsmet İnönü’nün 

“Yeni bir dünya kurulur, Tür-
kiye orada yerini alır” söylemi 
bu günlerde olması gereken bir 
dış siyaset simgesidir. Batı’dan 
gerekli desteği göremeyen Tür-
kiye bir süre sonra ABD’nin 
çıkarları doğrultusunda Büyük 
Orta Doğu Projesi adı altında 
Türk Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun son bir çırpınışla dene-
diği Panislâmizm Doktrini’ne 
çağdaş ölçülerde kaymıştır. 
Ancak dil, ırk ve kültürel bir-
likteliği olmayan birçoğu aşiret 
devletçikler ile gerekli uzlaşma-
yı yakın bir gelecekte sağlaya-
mayacağını değerlendiriyorum. 
Özellikle F-35 projesinden ayrıl-
mamız ile Rusya Federasyonu 
ile ilişkilerin yoğunlaşması baş-
lamıştır. Tüm bunlar Batı’nın 
vermiş olduğu hayal kırıklığı 
ile yeni müttefikler arayışıdır. 
2020’ye kadar gelişen bu siyasi 
yaklaşımlar ve Türk Cumhu-
riyetleri ile olan ilişkiler özel-
likle Azerbaycan/Ermenistan 

savaşı ile bir dönüm noktasına 
gelmiştir. Türk Cumhuriyetleri 
ile Kültürel/Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması, Rusya Federasyo-
nu’nun isteği ile Şangay İşbir-
liği Teşkilatı’na davet edilme-
miz Türk dış politikasında yeni 
bir dönemin başlangıcı olarak 
değerlendirmekteyim. 

Şimdi şu soruları soralım 
ve ciddi düşünelim: Batı’dan 
gerekli desteği görmeyen, üste-
lik son Ukrayna savaşında 
neredeyse tüm dünyaya kar-
şı tek kalması, Rusya’nın, Orta 
Asya Türk  Cumhuriyetlerini de 
içine alan yeni bir askeri blok 
kurma hazırlığı içinde olması 
olarak düşünülebilir mi? Varşo-
va Paktı, NATO’yu dengeliyordu 
şimdi ise bir denge unsuru yok. 
Acaba yeni bir Moskova pak-

tı mı kuruluyor? İleride Çin’de 
dâhil olursa ne olur, Türkiye 
nerede yer alır?

Çin komşumuz olur mu?
ABD, Çin ve Rusya nasıl blok-

laşacaklar? Tek kutuplu dünya 
artık yok. ABD gücünü kaybet-
memek uğruna dünyayı ate-
şe verecek kadar kapitalist ve 
emperyal bir güç. Rusya eski 
gücüne gelme arzusunda, etkisi 
altına alacağı ülkeler için bazı 
taviz ve önerilerde bulunabilir. 
Çin, iki filin camcı dükkânın-
da kapışmasından sonra cam-
cı dükkânını kendisinin dizayn 
edecek bir politika mı izliyor, 
yoksa ABD ve yandaşlarını sil-
mek için Rusya ile Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri dâhil eski 
Moğol İmparatorluğu gibi batı-
ya ve doğuya doğru esecek mi?

Asıl mesele Türkiye nerede 
olacak? Gelecek 5-10 yıl için-
de “yeni bir dünya kurulacak 
ve Türkiye orada yerini alacak”. 
Önemli olan bu yer neresi. Jeo-
politik konumumuzun çok iyi 
değerlendirilmesi kanısındayım.

Kısır politikalar yerine müs-
pet, ilimi esas alan geleceğe 
yönelik politikalar geliştirmeye 
açık olmalıyız.

Gelecek birçok değişik siyasi 
olaylara gebe, ön alıp, hazırlıklı 
olmalıyız.

ÜNTEL KABLO

BV approved,
Data & Coaxial Cables

for Shipbuilding Industry

untel.com.trMakine O.S.B. 6. Cad. No:4/41455
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Bir düşünce rüzgârı: Çin komşumuz olabilir mi?

MOL ve EnviroNor, denizden içme suyu elde edecek

WISAMO projesinin kanat yelken kurulumuna başlandı

Japon nakliye şirketi Mitsui 
O.S.K. Lines ve Norveç merkez-
li EnviroNor AS, yüzen bir tuz 
arıtma gemisinin geliştirilmesi 
üzerinde işbirliğini görüşmek 
üzere bir mutabakat anlaş-
ması imzaladı. Şirketler ayrı-
ca projenin ticarileştirmeye 
yönelik işbirliğine de başladı.

Deniz tuzunu arıtma gemi-
si, tatlı su (içme suyu) üretmek 
ve kıyıya tedarik etmek için 
su dışındaki yabancı madde-
leri uzaklaştıran ters ozmoz 
membranları kullanan deniz 
suyunu tuzdan arındırma 

ekipmanı ile donatılmış yüzen 
bir altyapı sistemi olacak.

Karadaki deniz suyunu 
tuzdan arındırma tesislerine 
kıyasla, FDV'ler arazi edinmeyi 
gerektirmeyecek ve kullanılmış 
bir geminin dönüşümüyle inşa 
edilecek. Gemilerin bu avantajı, 

kısa sürede su teminine başla-
ma imkânı da sunmuş olacak.

MOL, projenin 2019 yılında 
başlattıkları MOL Grubu çalı-
şanlarının şirkete projelerini 
sundukları sistem olan “MOL 
Kuluçka Köprüsü” aracılığıyla 
önerildiğini açıkladı.

Michelin tarafından geliştirilen 
rüzgâr enerjisi projesi Wing Sail 
Mobilty (WISAMO) kapsamın-
da üretilen rüzgâr panellerinin 
kurulumuna başlandı.

Proje kapsamında üretilen 
100 metrekare alana sahip yel-
kenin kurulumu Compagnie 
Maritime Nantaise'ta tamam-
lanıyor. Yelken daha sonra şu 
anda İspanya'nın El Astillero 
Limanı'nda bulunan 1999 yapı-
mı konteyner gemisi MN Péli-
can’a monte edilecek.

Hazırlanan prototip, tica-

ri gemilere ve gezi teknelerine 
sabitlenebilecek. Sistem, şişirile-
bilir, geri çekilebilir ve otomatik 
bir kanat yelkeninden oluşuyor. 
Şirket, rüzgâr gücünden enerji 
sağlayacak sistemin gemi başına 
yüzde 20'ye kadar yakıt tasarru-
fu sağlayabileceğini belirtiyor.

Kanatlı yelken sistemi, Ro-Ro 
gemileri, dökme yük gemileri, 
gaz taşıyıcıları ve tankerlerde 
kullanılabilecek. Sistem ayrıca 
geminin tasarım aşamasında, 
orijinal ekipmanın bir parçası 
olarak veya hâlihazırda çalışır 

durumdaki bir gemiye entegre 
olarak takılabilecek. Yelkenler, 
limanlara girişlerde ve köprü-
lerin altından geçişlerde kolay 
erişim sağlanması için geri çeki-
lebilecek.

Kurulum projesi, Michelin ile 
SOGESTRAN Group'un bir yan 
kuruluşu olan Compagnie Mari-
time Nantaise (MN) arasında, 
rüzgâr çözümünü bir gemide 
test etmek amacıyla Haziran 
2022'de imzalanan bir ortaklık 
anlaşmasına kapsamında geliş-
tirildi.
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Örnek kişiliği, çalışma hayatındaki 
dürüstlüğü, yardımseverliği, çalı-
şanlarına karşı babacan tavrı ve 
gemilerine olan tutkusuyla deniz-
cilik sektör üyelerince saygı gören 
ve oldukça sevilen dönemin arma-
törlerinden Nurettin Cantaş ekim 
ayında hayata veda etti. Denizcilik 
sektörünün “Nurettin Amca”sının 
kaybı armatörler, çalışma arka-
daşları ve ailesi tarafından büyük 
üzüntüyle karşılandı. 

Çocuk yaşta başladığı denizcilik 
serüveninde sektörün her alanın-
da çalışan ve döneminde hemen 
hemen herkesin hayatında hatırlı 
bir iz bırakan Nurettin Kaptan’ı 
rahmetle anarken ailesi ve sektör-
deki sevenlerinden kendisini bize 
ve okuyucularımıza anlatmasını 
istedik.

Ömrü boyunca işine bağlı kalan, 
çalışkanlığı ve dürüstlüğü herkes 
tarafından takdir edilen Nurettin 
Kaptan ardından iyilik ve güzel-
liklerle anılan bir isim bırakırken, 
doğruluğun ve dürüstlüğün paha 
biçilmez en güzel miras olduğunu 
bize kanıtlıyor.

Özcan Cantaş, Caferoğlu 
Denizcilik Genel Müdürü

“Paranı kaybet ismini kaybetme”
Rize Çayeliliyiz. Benim babam 

1937 doğumlu. 5 yaşında babasını 
kaybetmiş ve yetim kalmış. Top-
lamda 14 kardeşlermiş, 8 erkek 
6 kız. 13 yaşında gurbete çıkmış. 
Liman Cüzdanı alabilmek için yaşı-
nı büyütmüş. O dönem kömürcüle-
re 16, limancılara 15 yaşında ehliyet 
veriyorlarmış. Amacı hep kaptan 
olmakmış. 

Babam çalışmaya devam eder-
ken dışarıdan okuyarak yakın yol 
başkaptanlığı alıyor. Kardeşiyle 
ortak olarak 1210 tonluk ilk gemile-
rini alıyorlar. Daha sonra 900 küsur 
tonluk bir gemi daha alıyorlar. O 
dönem geminin yaşı ve tonajından 
dolayı Türk bayrağı çekemiyorlar. 
Babam Türk denizcilik sektörüne 
ilk Panama bayrağı getiren arma-
törlerden biridir. İlk gemisini 73-74 
arasında alıyor. 2008’de de 6 gemiye 
kadar çıktık. 

Babam alım-satımlarda peşin 
çalışırdı. Vadeyi sevmezdi. Başkala-
rına yardım etmeyi severdi. Kim, ne 
ihtiyacı olsa babamı arardı. Onları 
geri çevirmezdi. Babam için “türü-
nün son örneği” denir. Eskileri, tarihi 
çok iyi bilirdi. Denizcilerin tarihçile-
rini çok iyi bilirdi. 1973 yılında aldığı 
ilk gemide kendi kaptanlık yaptı. O 
zamanlar “Pireli Niko” lakaplı Rum 
göçmeni bir tanıdığı vardı. O işlerini 
bağlıyordu. İkinci gemiyi aldıktan 

sonra bu ofisi satın alıp karaya geç-
ti. Kahraman Sadıkoğlu’ndan daha 
önce yanında kaptanlık yaptığı 
ilk Türk bayraklı gemisini aldı. Bu 
onun için bir gurur kaynağıydı. O 
gemiyi 2019 yılına kadar kullandık.

Babamın gemileriyle duygusal 
bir bağı vardı. Babama gemi sat-
tıramıyorduk. Sonuna kadar kul-
lanırdı. Bakıma çok önem verirdi. 
1999 yılında Fırat gemisini Japon-
ya’dan aldık. Buraya getirdikten 
sonra 1 milyon 100 bin dolara aldı-
ğımız gemiye 2 milyon dolar mas-
raf ettik. Kendi tulumunu giyerdi, 
bütün noktalara tek tek girip çıkar 
geminin dört dörtlük olduğundan 
emin olurdu. “Gemi yola çıktığın-
da kafam rahat edecek ki gemi 
adamlarının bir sıkıntı yaşamadan 
fırtınaya atılacaklarını bilirim” derdi. 
Gemiye her zaman fazla yakıt verir-
di. Kumanyayı çok verirdi, denizden 
geldiği için. Onlara zamanında kah-
valtıda 3 zeytin, incecik bir dilim 
beyaz peynir verirlermiş. Hatta ilk 
başladığında kendi yatağını götü-
rürmüş gemiye. Oralardan geldiği 
için ‘gemideki adamın, sıcak suyu 
olacak, yatağı temiz olacak, karnı 
tok olacak, yakıtı olacak’ derdi. 

Babam eski insanlar gibi yaşardı. 
Kışları çulluk, yazları bıldırcın avına 
çıkardı. Hayatı boyunca tatil yap-
mamış bir adam. Hafta sonları ava 
giderdi. Yazları da Saroz’daki yazlı-
ğında bağ, bahçe, toprakla uğraşırdı.

Babamlar, OLD LADY gemisini 
1978 yılında Almanya’da hacizden 
aldılar. O zamanki adı ARCHIPEL idi. 
Daha sonra Panama’dan Malta bay-
rağına geçerken adını OLD LADY 
yaptılar. 1957 yapımı, kondisyon 
olarak çok iyi, perçinli bir gemiydi. 
Biz hurdaya verdiğimiz zaman kon-
disyon olarak gayet iyi durumdaydı. 
Buradan çıkarken Germanischer 
Llyod klasında çıktı. Almanya’dan 
bir vakıf aldı gemiyi. Oraya götür-
dükleri zaman da o bölgede kap-

tanlık, mühendislik yapmış emek-
liler bu geminin restorasyonunda 
gönüllü olarak çalıştılar. 

Babamın gemilerine harcadığı 
parayla bir o kadar daha gemi alır-
dık. OLD LADY’yi 300 bin dolara 
sattık. Bir sene önce bakımına 450 
bin dolar harcamıştık. Babam her 
zaman gemisinin sağlam olmasını 
isterdi. “Denizle dövüşürken sağ-
lam olacak” derdi.

Babamla birlikte gemilerde çok-
ça gezdim. Ben liseyi İngiltere’de 
okudum. Orada Amerikan üniver-
sitesinde işletme okudum. Babam 
okumayı çok önemserdi. Okudu-
ğunuz sürece arkanızdaydı. Döner 
dönmez de işe başladım. Şirket-
te her işi yaptım. Motor kaptanlı-
ğı, kumanya taşımacılığı... Tamire 
girdik. Şoförlük yaptım, brokerlik 
yapardım. Bizde boşalan yer dol-
durulur. 

Babamın hafızası çok kuvvet-
liydi. Sektörde kim var, nasıl büyü-
müş, kiminle ortaklık yapmış, hangi 
armatör ne zaman armatör oldu, 
nereden geldi…  Hepsini bilirdi. 

Babamın sektörde herkese eli 
değmiştir. Çok değer verilirdi. Her-
kes “Nurettin Amca” derdi. Hat-
ta Celal Topal bir gemisinin adı-
nı “Nurettin Amca” koydu. Eski-
den parça getirme sıkıntı olurdu. 

Babam hallederdi. Güven onun için 
çok önemliydi. Güvendiği insanlara 
sonuna kadar güvenirdi. Söz onun 
için senetti. 

Bir Karadenizli olarak oldukça 
inatçıydı. Bazı huyları vardı. Yapa-
cağı bir şey varsa kesinlikle yapardı, 
kimse engelleyemezdi. Babamın 
bir özelliği daha vardı. İnanılmaz 
sabırlıydı ama ‘ok yaydan çıktığı 
zaman geri dönüşü olmaz’ derdi. 
İflas edeceğini bilse dahi sonuna 
kadar devam ederdi. Hoşsohbet bir 
insandı. 

Kendi bildiğinden asla dön-
mezdi. Örneğin, 2008 krizinde 4 
gemimiz vardı, biz de “duralım bek-
leyelim” dedik. Ancak o, “Olmaz! 
Bu kadar insan çalışıyor bizde, ne 
yapacaklar” dedi. Biz personel için o 
2 senede 4 milyon dolar zarar ettik. 
Benim çocukluğumdan beri bizim-
le hâlâ çalışan personellerimiz var. 
44 yıldır bizimle çalışan kaptanla-
rımız var. Bizden daha yüksek teklif 
aldığı halde bizden gitmeyen kap-
tanlarımız var. Gerekçe olarak da 
yola çıktıklarında kafalarının rahat 
olduğunu belirtiyorlar. Bunların 
yanı sıra çalıştırdığı personelinin de 
her zaman arkasındadır. Ev alır-
ken, aile kurarken hep destek olur-
du. Herkesin bir çatısı olsun isterdi. 
Babamın en çok değer verdiği şey 
dürüst olmaktı. “Paranı kaybet ismi-
ni kaybetme” derdi. Çok çalışkandı. 
Son dönemlerinde bile bağ bahçe-
de çalışırdı. Hiçbir şeyi ertelemezdi. 
Basamakları hep tane tane atla-
mamızı isterdi. Tersaneden para 
ödemeden çıkmazdı. Gemi sefere 
çıkarken ardında hiçbir borç bırak-
mazdı. İnsanlar o kadar güvenirdi 
ki ona dönem dönem paralarını 
emanet edenler bile oldu. 

Maaşları yatırırken ay başını 
beklemezdi hep önden yatırırdı. 

Annem Zeliha Cantaş ile 63 
senedir beraberlerdi.

Babamla Kayınpederim 60 yıllık 
arkadaşlardı. Aynı dönemlerde kap-
tanlık yapmışlar. 

Babam bize bir isim bıraktı. 
Amacımız o ismi lekelememek, ona 
layık çalışmak. Babam, “yaşamanın 
amacı; ardında iyi bir isim bırak-
mak” derdi. “Arkandan iyi insan-
dı demeleri yeterli” derdi. Amacı 
buydu. Bence bu isteği gerçekleşti. 
Çevresindeki herkes kendisini iyi bir 
insan olarak hatırlıyor.  

Babam için peşin çalışmak 
çok önemliydi. Biz de aynı sistemi 
devam ettiriyoruz. 

Bu yüce gönlünün yanı sıra çok 
sert mizaçlı bir adamdı. Herkes 
ondan çekinirdi. 

Babamın ilk gemisi ALİKA. Daha 
sonra GIANNA, CHELLI, OLD LADY, 
DEDE C, EL HOSS, CAFER AHMET ve 
KALELİ ANA En son da torununun 
adını verdiği FIRAT.

Fırat Cantaş 
“Ablamla bana saf bir 
sevgi verdi”
Dedem biraz üçüncü ebeveyn 

gibiydi. Ablamla bana saf bir sevgi 
verdi. Benim için büyük bir baba 
figürüydü. İpek gömlekler severdi. 
İtalyan ayakkabılara düşkünlüğü 
vardı. 

Okulda hep başarılı olmamı 
isterdi. 

Kaptan Levent Akson, Lodestar 
Denizcilik Kurucusu
Nurettin Ağabey
17 Ağustos 1999
Ülkemizde 40 bin can kaybına 

neden olan yıkıcı depremde yurt 
dışındaydım. Depremden iki gün 
sonra Türkiye’ye döndüm ve aynı 
gün Sakarya ve ilçelerini gezdiğim-
de gördüğüm manzara, yurt dışın-
da izlediğim ve görsel basının anlat-
tıklarının çok ötesindeydi. Sakarya 
ve çevresinde yaşayan depremze-
deler Kırkpınar İçesi futbol sahasın-
da toplanmış, yardım beklercesine 
boş gözlerle çevreye bakıyorlardı.

Belediye Başkan Yardımcıların-
dan ve o gün tanıdığım İzzet Bey’in 
yanıma geldiğinde, “Çaresizliğimizi 
görüyorsunuz, bir şeyler yapmayı 
düşünüyor musunuz?” sorusuna 
cevabım; “Belediye olarak yardım-
cı olursanız, elbette.” oldu. O an 
kafamdan geçen hemen bir çadır 
kent oluşturmaktı ve bu fikri pay-
laştım. Beni yol kenarında geniş bir 
alana götürdü ve oranın Belediye’ye 
ait olduğunu, yapacağım projede 
her türlü desteği vereceğini söy-
ledi. Depremzedelerin çoğu çocuk 
ve genç yaşta insanlarımızdı ve 
oluşacak çadır kent önümüzdeki 
kışı da düşünerek kalıcı ve sağlıklı 
bir sığınma kenti olmalıydı. Hemen 
kafamda projeyi oluşturdum; 
yaşam mahalli toprak zeminden 
asgari bir metre yukarıda ve her bir 
çadırın içi de ısıtmalı olmalıydı.

Zemin ahşap, 25 adet çadır, 
ısıtma sistemi, 25 çadırın beş-
li guruplar halinde 50x10 metre 

Nurettin Cantaş
Dümenini her zaman doğruya kıran kaptan: 
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büyük çadırlar ile kapatılması (tüm 
küçük çadırlar su alıyordu), 4 adet 
50x10 metre ölçülerinde mutfak 
ve yemek, çamaşırlık, tuvaletler ve 
kreş ihtiyaçları için büyük çadırlar, 
çadırların içine yataklar, nevresim 
takımları, dolaplar derken çıkan 
bütçe beni aşmıştı ancak projeden 
de vazgeçmek istemiyordum.

Ofisim Kabataş, Set Üstü’nde, 
Nurettin Ağabey de komşum. 
Çalıştığım, yüklerini bağladığım 
bazı demir-çelik şirketleri vardı ve 
benim de bu yükleri ilk paylaştığım 
armatör Nurettin Ağabey.

Hani “babacan” derler ya, tam 
da öyle bir insan...

En uygun navlunu verir, gemi-
si dediği tarihte yükleme limanına 
gelir ve sefer boyunca tek bir sorun 
yaşamazsınız eğer gemi Nurettin 
Ağabey’in gemisi ise.

Çaldım kapısını, anlattım dep-
remzedelerin çaresizliğini ve proje-
mi ve de sordum; “Ağabey param 
yetmiyor, bu projeyi birlikte yapa-
lım mı?” Düşünmeden ne kadar 
paraya ihtiyacın var dedi ve hemen 
arkasındaki çelik kasanın kapısı-
nı açtı. Hesabı tam yapamadığımı, 
25 adet çadıra ihtiyacım olduğunu 
ve bulamadığımı, zemin için o an 
gereken ihtiyacımızı söyledim. Bir 
deste parayı önüme koydu, hemen 
işe başlamamı, oğlu Özcan ile koor-
dineli olmamı ve 25 adet çadırı ken-
disinin temin edeceğini söyledi.

Bir hafta içinde 25 adet çadır 
İsrail’den gümrüğe gelmişti Nuret-
tin Ağabey sayesinde.

Bu süreç içinde yerden bir metre 
yüksekte 50x50 metre ölçüsünde 
ahşap zemin tamamlandı, üzeri-
ne 25 adet ve her bir beşli çadırın 
üzerine yüksek 5 adet büyük çadır 
yerleştirildi, kısa sürede yerden ısıt-
ma tamamlandı, tüm yatak, yorgan 
ve nevresim takımları ile dolapları 
yeni alınarak çadırlara yerleştiril-
di. Gerekli çamaşır, kurutma, bula-
şık makineleri, tuvaletler ayrı ayrı 
çadırlara yerleştirildi, kreş açıldı, 
hemen bir öğretmen bulundu ve 
kapısına belediye tarafından koca-
man “Kaptanlar Çadırkent” yazısı 
asıldı.

Bunlar bittiğinde ve deprem-
zedeler çadır kente yerleştiğinde 
Nurettin Ağabey’i hiç bu kadar 
mutlu görmemiştim.

Çadır kent kurulumu sürecince 
Nurettin Ağabey’in talebi üzerine 
hiçbir kullanılmış eşya yaşam ala-
nına girmedi. Her şeyin yenisi olsun 
istedi. Öylesine güzel bir çadır kent 
olmuştu ki pek çok belediye burayı 
görmeye geliyor ve yapmayı planla-

dıkları çadır kentler için bizlerden 
fikir alıyorlardı.

Depremzedelerin yaşadığı bir yıl 
boyunca 30 çocuğumuz nezle bile 
olmadı. Aileler her gece bizlerin sağ-
lığı için dua ettiler. Bu dua ve sağ-
lık dileklerini Nurettin Ağabey ile 
paylaştığımda mütevazı bir şekilde 
sadece “Allah razı olsun”dan başka 
tek bir cümle duymadım bu koca 
yürekli adamdan.

Sene 2001…
Tarih 1 Temmuz, Kabotaj Bayra-

mı ile gelen, ayrıldığım ortaklarım-
dan kalan ilk bebeğim, ilk gemim. 
Nasıl annesini doğumda kaybedip 
babanın kucağına verilen çocuklar 
vardır ya, benim de kucağıma gelen 
ilk çocuğum.

Geminin special survey’i var 
ama cebimde bir kuruş yok. Utana 
sıkıla gittim ofisine. Ağabey; böyley-
ken böyle (kendi söylemidir), nur 
topu gibi bir çocuğum oldu ancak 
tersaneye sokacak param yok.

Güldü, “yarın ofisime gel” dedi.
Dediği saatte gittim, daha son-

ra dost olduğum ve bu dostluğun 
halen devam ettiği tersaneci orta-
ğı orada. Şöyle bir konuşma yap-
tı ortağına dönerek, “Levent Kap-
tan’ın gemisi benim gemimdir, bu 
gemi tersanemize girecek, ne gere-
kiyorsa yapılacak ve tüm masraflar 
bana yazılacak.”

Ortağı sadece; “Emrin olur 
Nurettin Ağabey” diyebildi.

Gemi 2 ay tersanede kaldı. Ger-
çekten tersaneye hiçbir ödeme 
yapmadım, çıktığında tersane ile 
hesaplaştık ve gemi ilk seferine 
selametle gitti.

İlk navlunumdan borcumun bir 
kısmını ödemek ve teşekkür etmek 
için yanına gittiğimde; “Şimdi senin 
paraya ihtiyacın vardır, yılbaşından 
sonra paran oldukça ödemeye baş-
larsın” diyerek beni uğurladı.

Şimdi söyler misiniz günümüz-
de hangi baba oğluna ya da bir 
ağabey kardeşine bunu yapabilir?

Türk Denizciliğinde dokunma-
dığı çok az insan vardır Nurettin 
Ağabey’in.

Mütevazı yaşadı ve öyle vefat 
etti. Kaybını öğrendiğim gün içim 
yandı. Geçen yıl babamı kaybetmiş-
tim, aynı duyguları yeniden yaşa-
dım. Şuna eminim ki öbür dünya 
diye bir yer varsa şimdi o cennette-
dir. Anısı önünde sevgi ve saygıyla 
eğiliyorum.

Seni asla unutmayacağım 
Nurettin Ağabey…

Recep Düzgit  
Düzgit Grup CEO’su

‘Her zaman pozitif bir insandı’
Nurettin Kaptan’ı bir büyüğüm 

olarak tanır ve bilirim. Ben 42 yıllık 
bir tanışıklık sürecinde yaptığımız 
işlemlerde, kestiğimiz faturalarda 
Caferoğlu Denizcilik’in sahibi olan 
Nurettin Kaptan’ın nevi şahsına 
münhasır bir insan olduğuna şahit 
oldum. Hiçbir zaman şikayetçi 
olduğunu duymadım. Navlunlar 
iyi olduğunda da kötü olduğunda 
da. Her zaman pozitif bir insandı. 
En iyi piyasada da en kötü piya-
sada da gemilerini çalıştırdı. Her 
zaman nakit akışı güçlüydü. Gemi-
lerine çok iyi bakardı. Gemilerinin 
hepsi yaşlıydı. 30 ve üstü yaşlarda 
gemilerdi. Gemilerinden bir tanesi 
olan Old Lady onu Hamburg’ta 
inşa eden tersane tarafından geri 
alındı ve günümüzde bir müze 
gemi olarak sergileniyor. 

Cari hesap diye bir şey yoktu. 
Aldığı malı peşin öderdi. Bu sayede 
de aldığı her şeyi avantajlı alırdı. 
Dolayısıyla bunlarla zaman kaybı 
da yaşamadı. Gemilerinde çalışan-
lar da kolay kolay gemi değiştir-
mez. Onun gemilerindeki insanlar 
hep orada çalışır. Bu da gemilerin 
bakım ve tutumunda da oldukça 
önemli. Şirket tam anlamıyla bir 
istikrar üssü. 

Yaşadığım bir örneği anlatmak 
istiyorum. Birgün Karaköy’deki 
ofisimize 40 yıllık çalışanlarından 
bizzat tanıdığım Ziya uğrayıp gemi 
geçerken önceden hesapladıkları 
faturanın ücretini ödemeye gelmiş-
ti. Düşünsenize, daha fatura kes-
memişiz, hesaplamışlar ve önceden 
ödüyorlar. Böyle hassas, anlayışlı, 
erdemli iyi bir insan denizcilik sek-
törüne bir daha gelir mi, bilemeyiz. 

Eşsiz bir şahsiyetti. Vefatından önce 
Babam Salim Düzgit ile ziyaretine 
gitmiştik. Denizcilik sektöründen 
bir Nurettin Kaptan geçti ve çoğu-
muzda ders alınası özel izler bıraktı. 
İsmiyle bin yaşasın. 

Ruhu şad olsun.

Rasim akar
Akkon Lines Yönetim 
Kurulu Üyesi

‘Keşke herkes onun gibi olsa’
20 sene evvel tanıdım. Babam 

çok eski tanır. Ben, tüm insanlar iyi 
olarak bilir kendisini. Aksini söyle-
yenin kendisinde problem olabilir. 
Armatörlüğünü bir kenara bıra-
kıyorum. İyi bir insan. Bir adam 
gemisinde kaza geçirmiştir, bitki-
sel hayattadır. Ailesine uzun sene-
ler baktığını bilirim. Keşke herkes 
onun gibi olsa.

Yusuf Yazıcı
İMEAK DTO Meclis Üyesi

‘Bize düzgün olmayı, 
dürüstlüğü öğretti’
Nurettin Kaptan anlatmakla bit-

mez. Onu yaşamak lazım. Biz ona 
“Nurettin Amca” derdik. Baba gibiydi. 
Özel, farklı bir insandı. Eşi benzeri 
yok. Bize doğru olmayı, dürüstlüğü 
öğretti. 
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1949 yılında kurulan Çin Halk Cum-
huriyeti’ni o tarihten beri tek parti-
li sistem içerisinde yöneten Çin 
Komünist Partisi (ÇKP)’nin 20’nci 
Ulusal Kongresi 16-22 Ekim 2022 
tarihleri arasında Pekin’de yapıldı. 

Ulusal Kongre di¤er çalıflmala-
rının yanı sıra;

n ÇKP’nin 7 kiflilik Daimi Komi-
tesi'ni de seçen 205 kiflilik Merkez 
Komitesini seçti. 

n fii Jinping’in “Çin’e Özgü Sos-
yalizm Üzerine Düflünceleri”ni ve 
fii Jinping’in Merkez Komite ve 
tüm Parti içindeki merkezi konu-
mu (core position) ile Çin’in Tay-
van'ın ba¤ımsızlı¤ına karflı oldu¤u-
nu belirten bir kararı Parti Tüzü¤ü-
ne ithâl etti. 

n 19’uncu Merkez Komitesi 
Raporu’nu onayladı.

Böylelikle Ulusal Kongre önü-
müzdeki befl yıl için ÇKP’nin yöne-
tim kadrolarını belirlerken, Çin’in 
izleyece¤i politikaların ve ilkelerin 
esaslarını da ortaya koymufl oldu. 

Bu ba¤lamda Mao Zedong’tan 
sonra görüflleri yaflarken doktrine 
dönüflen ilk lider olan fii Jinping 
yine Mao’dan sonra ilk defa, üçün-
cü kez devlet baflkanlı¤ına seçildi. 

fii Jinping’in, Daimî Komite’ye 
dâhil olan yeni siyasetçiler vası-
tasıyla liderlik konumunu daha 
da güçlendirece¤i yorumlarının 
yapıldı¤ı Ulusal Kongre’de önemli 
mesajlar verildi. 

Çin’in Modernleşmesi, iki 
aşamalı Stratejik Plan ve 
başlıca görevler
19’uncu Dönem Merkez Komi-

tesi Raporu’nu onaylayan karar 
metninde1 ÇKP’nin ve Çin’e özgü 
sosyalizmin liderli¤inin, yük-
sek kaliteli kalkınmanın, halk 
demokrasisinin gelifltirilmesi-
nin, halkın kültürel yaflamının 
zenginlefltirilmesinin, herkes 
için ortak refahın sa¤lanmasının, 

ortak gelece¤e sahip bir insan 
toplulu¤unun oluflturulmasının, 
Çin’in modernleflmesinin temel 
gereksinimleri oldu¤u vurgulan-
dı. 

Bu bakımdan Çin'in her bakım-
dan büyük, modern bir sosyalist 
ülke haline getirilebilmesi için iki 
aflamalı bir stratejik planın kabul 
edildi¤i belirtildi. Bu Stratejik Plan; 

n ‹lk aflamada, 2020'den 2035'e 
kadar temelde sosyalist modern-
leflmeyi gerçeklefltirmeyi,

n ‹kinci aflamada 2035'ten 
bu yüzyılın ortalarına kadar Çin'i 
müreffeh, güçlü, demokratik, kül-
türel olarak geliflmifl, uyumlu, 
modern bir sosyalist ülke haline 
getirmeyi hedefliyor. 

Kongre aynı zamanda önümüz-
deki befl yılın modern bir sosya-
list ülke infla etmek açısından her 
bakımdan çok önemli olaca¤ını 
vurguluyor. Bu befl yıllık sürecin 
bafllıca amaç ve görevlerini ise flu 
flekilde tespit ediyor:

n Yüksek kaliteli ekonomik kal-
kınmanın teflvik edilmesinde atı-
lım yapılması, bilim ve teknolojide 
daha fazla özgüven ve güç elde 
edilmesi, yeni bir kalkınma modeli 
yaratmada ve modernize edilmifl 
bir ekonomi infla etmede büyük 
ilerleme sa¤lanması,

n Reform ve dıfla açılma konu-
sunda yeni adımlar atılması, Çin'in 
sistemini ve yönetiflim kapasitesini 
modernlefltirmede daha fazla iler-
leme kaydedilmesi, sosyalist piya-
sa ekonomisinin daha da gelifltiril-
mesi; daha yüksek standartlı bir 
açık ekonomi için yeni sistemlerin 
uygulamaya konması,

n Halk demokrasisinin kurum-
ları, standartları ve prosedürleri 
ile Çin’e özgü sosyalist hukuk dev-
leti sisteminin gelifltirilmesi,

n Halkın entelektüel ve kül-
türel yaflamlarının zenginlefltiril-
mesi,

n Kiflisel gelirin temel ola-
rak ekonomik büyümeyle paralel 
olarak büyümesi ve üretkenlik-
teki artıflla paralel olacak flekil-
de ücret artıfllarının sa¤lanma-
sı, temel kamu hizmetlerine 
çok daha adil eriflim imkânının 
oluflturulması; çok katmanlı bir 
sosyal güvenlik sisteminin gelifl-
tirilmesi,

n Kentsel ve kırsal yaflam 
ortamlarının önemli ölçüde iyilefl-
tirilmesi;

n Ulusal güvenli¤in daha da 
pekifltirilmesi, 2027'de Halk Kur-
tulufl Ordusu'nun yüzüncü yılı 
hedeflerinin gerçeklefltirilmesi,

n Çin'in uluslararası konumu-
nun ve etkisinin daha da güçlendi-
rilmesi, küresel yönetiflimde daha 
büyük bir rol oynamasının sa¤lan-
ması.

Güvenlik 
Ulusal Kongre 19’uncu Dönem 

Merkez Komitesi Raporu’nu onay-
layan karar metninde güvenlik ile 
ilgili konularda ise flu hususlara 
yer veriliyor:

n Ulusal güvenlik ulusal 
modernleflmenin temel taflıdır. 
Güçlü ve müreffeh bir Çin infla 
etmek için sosyal istikrar bir ön 
kofluldur. 

n Ulusal güvenli¤e yönelik ola-
rak bütüncül bir yaklaflım izlenme-
si gerekmektedir. Ulusal güvenli¤i 
ve sosyal istikrarı sa¤lamak için 
ulusal güvenlik sisteminin iyilefl-
tirilmesine, ulusal güvenli¤i koru-
ma kapasitesinin güçlendirilmesi-
ne, kamu güvenli¤i ve sosyal yöne-
tiflim sisteminin iyilefltirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

n 2027'de Halk Kurtulufl Ordu-
su'nun yüzüncü yılı hedeflerine 
ulaflılması ve Ordu’nun daha hızlı 
bir flekilde dünya standartlarına 
uygun hale getirilmesi stratejik 
görevlerdir. 

n Çin'in egemenli¤ini, güvenli-
¤ini ve kalkınma çıkarlarını savun-
mak için ordunun stratejik yete-
neklerinin gelifltirilmesi gerek-
mektedir. 

n “Bir Ülke, ‹ki Sistem” politi-
kası, Çin’e özgü sosyalizmin büyük 
bir yenili¤idir. Bu sistem Hong 
Kong ve Makao'da sürekli refah 
ve istikrar sa¤lamak için en iyi 
kurumsal düzenlemedir. Bu poli-
tikaya uzun vadede uyulması ve bu 
iki özel idarî bölgede Çin Anayasası 
ve temel yasalarında belirtildi¤i 
gibi anayasal düzenin korunması 
gerekmektedir. 

n “Tek Çin” ilkesine ve “1992 
Mutabakatı”na ba¤lı kalınması ve 
yeni dönemde Tayvan sorununun 
çözümü için ÇKP’nin genel politi-
kasının uygulanmasına atıfla "Tay-
van'ın ba¤ımsızlı¤ına" karflı çıkıl-
ması ve yeniden birleflmeyi teflvik 
etmek için kararlı adımlar atılması, 
Bo¤azlar arası iliflkilerde inisiya-
tifin ve yönlendirme kabiliyetinin 
sürdürülmesi ve ulusal yeniden 
birleflme davasının ilerletilmesi 
gerekmektedir. 

Sonuç
fii Jinping’in üçüncü kez dev-

let baflkanlı¤ı görevine gelmesi, 
düflüncelerinin ve gerek Merkezî 
Komite gerekse ÇKP içindeki 
merkezî konumunun ÇKP Tüzü-
¤ü’ne ithâl edilerek doktrin haline 
dönüfltürülmesi Çin’in son 10 yıl-
lık dönemde uyguladı¤ı politika-
ları sürdürece¤ini, esasen askeri 
gücünü gelifltirirken, refah ve eko-
nomik yönü a¤ır basan vasıtalarla 
etkinli¤ini artırmaya çalıflaca¤ı-
nı, iç cephede ise vatandafllarına 
yönelik revizyonlarını sürdürece-
¤ini gösteriyor. 

Her ne kadar bazı yorumcular 
tarafından ulusal güvenlik ve Tay-
van konularına atıfla önümüzdeki 
dönemde Çin dıfl politikasının daha 

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Çin Komünist Partisi 
20’nci Ulusal Kongresi

agresif bir flekle evrilece¤i görüfl-
leri gündeme getirilse de esasen 
bu vurguların Ukrayna üzerinden 
Rusya için yaratılan durumun bir 
benzerinin Tayvan üzerinden Çin’e 
karflı yaratılmak istenmesi duru-
munda Çin’in alaca¤ı tedbirleri 
önceden muhataplarına iletmesi 
gibi yorumlanması da mümkün 
görünüyor. 

Nitekim fii Jinping’in 2 Ocak 
2019 tarihinde kullandı¤ı “Çinli-
ler Çinlilerle savaflmaz. Barıflçıl 
yeniden birleflme Çin milletine 
ve Tayvan Bo¤azı’ndaki Çin hal-
kına fayda sa¤layacaktır. Barıfl-
çıl, yeniden birleflme için büyük 
samimiyet ve büyük çabalarla 
gayret göstermeye hazırız. Bir-
leflme için güç kullanımından 
vazgeçmeyi taahhüt etmiyoruz 
ve gerekli tüm tedbirleri alma 
seçene¤ini mahfuz tutuyoruz. 
Bu güç kullanımı, Tayvan yurt-
tafllarını de¤il yabancı güçlerin 
müdahalesini ve çok az sayıda 
Tayvan ba¤ımsızlık ayrılıkçısını ve 
faaliyetlerini hedef almaktadır.” 
ifadesi2 ile son dönemde ABD 
Temsilciler Meclisi Baflkanı’nın 
Tayvan ziyareti ile yaratılan ger-
ginli¤e yanıt olarak Çin’in bölge-
de askeri tatbikatlar icra etmesi 
bu yaklaflımı teyit ediyor. Ancak 
bu durum Çin’in ulusal güvenli¤e 
yönelik kapasitesini gelifltirdi¤i 
gerçe¤ini de de¤ifltirmiyor.  

Bu noktada Çin’in önümüzde-
ki dönemde, iç cephesinde istis-
mar konusu olabilecek hususlara 
yönelik vatandafllarına iliflkin iyi-
lefltirmeleri de gündeme almaya 
devam edece¤i anlaflılıyor. Ortak 
refah, ücretlendirmenin eko-
nomik büyüme ve üretkenlikte-
ki artıfl ile iliflkilendirilmesi, çok 
katmanlı sosyal güvenlik sistemi, 
yaflam alanlarının iyilefltirilmesi, 
demokratik kurumlar ve hukuk 
devletinin gelifltirilmesi gibi konu-
ların bu bafllık altında de¤erlendi-
rilmesi olası görünüyor. 

Çin, kendisine özgü sosyalimi 
infla ederken karflısına çıkabile-
cek iç ve dıfl güçlüklerle mücade-
leyi yo¤unlafltıraca¤ı zor bir döne-
me giriyor. 

1http://20th.cpcnews.cn/english/
n101/2022/1022/c111-836.html 

2https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/2355336

Dünyanın ilk LNG-hibrit PCTC'si için isim töreni düzenlendi
Norveçli kısa yol Ro-Ro taşıma-
cılık şirketi United European Car 
Carriers (UECC), ilk çift yakıtlı 
LNG pil hibrit saf araba ve kam-
yon taşıyıcısı (PCTC) için bir isim 
töreni düzenledi.

Auto Advance ismi verilen 
geminin adlandırma töreni 26 
Ekim'de Zeebrugge Limanı-ICO 
Bastenaken Terminali’nde ger-
çekleşti.

Çin Jiangnan Tersanesi tara-

fından inşa edilen 169 metre 
uzunluğundaki gemi,  geçen yıl 
Kasım ayında teslim edildi. PCTC, 
son bir yıldır Kuzey Avrupa sula-
rında ticaret yapıyor.

Dünyada türünün ilk örneği 
olduğu söylenen gemi, UECC'nin  
filosunu karbondan arındırma 
çabalarını artırmak için bu yıl 
hizmete girerken, enerji verimli-
liği ve emisyonların azaltılmasın-
da önemli kazanımlar sağlamaya 

hazırlanıyor. Şirket, Auto Advan-
ce’in haricinde üç kardeş gemisi 
daha inşa edecek. Gemiler, çok 
yakıtlı bir LNG motorunu, daha 
az yakıt tüketimi ve enerji verim-
liliği için tasarlanmış bir konfigü-
rasyonda bir hibrit akü çözümü 
ve akıllı enerji yönetim sistemi ile 
birleştiren, kendi türlerinde faali-
yete geçirilen ilk sistemler. İnşalar, 
Wallenius Marine ve NYK şirket-
leri ile işbirliği içinde yürütülüyor.
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Ölümünün 84’üncü yılında 
büyük bir saygı ve özlemle andı-
ğımız Cumhuriyetimizin kuru-
cusu, büyük asker ve büyük 
devrimci Atatürk ölümlü bir 

insan olarak aramızdan ayrıldı 
fakat idealleri ve eserleri ile aşa-
ğıdaki nedenlerle yaşamakta ve 
daima yaşayacaktır.

Dinamik bir hedef gösterdi
Atatürk kurduğu cumhuriye-

te ve bizlere “çağdaş uygarlı-

ğa ulaşmak ve geçmek” ulusal 
hedefini göstermiştir. Çağdaş 
uygarlık sabit bir şey değildir, 
sürekli ilerlemektedir. “Çağdaş 
uygarlığa ulaştık, burada dura-
lım” denilemez, duran geri kalır. 
Bu nedenle Atatürk’ün bu ideali 
daima yaşayacaktır.

Bilimi yol gösterdi
Bilime inanan ve ülke sorun-

larına bilimsel çözümler üreten 
Atatürk bilimi, en gerçek yol 
gösterici olarak tanımlamıştır. 

Bilim de sabit değildir. Bilim 
şüphe ile başlar. Şüphe eden 
insan aklı, araştırır, bulur. 
Zamanla bulduğundan da şüphe 
eder tekrar araştırır yeni şey-
ler bulur. Bilim böyle gelişir. Bu 
nedenle bilimi esas alan Atatürk-
çülük ölmez daima canlı kalır. 

26 GÖRÜŞ

Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı bu 
ayki makalesinde, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu, fikri önde-
rimiz, büyük deha 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 84’üncü yılın-
da bizlerin ve gelecek 
neslimizin fikirlerinde 
ve yüreğinde eserleri 
ve ülküsüyle yaşadığını 
nedenleriyle yazdı

Atatürkçülük yaşıyor

Dr. Cihangir Dumanlı

Emperyalizme karşı savaş verdi
Atatürk’ün önderliğinde 

zamanın en gelişmiş emperyalist 
devletlerine karşı yapılan Türk 
Kurtuluş Savaşı emperyalizme ilk 
ve en büyük darbeyi vurmuştur.  
Sömürge altındaki diğer “maz-
lum milletler” Türkiye’yi örnek 
alarak antiemperyalist mücade-
leler vermiş ve bağımsızlıklarına 
kavuşmuşlardır. Böylece dünya 
siyasi coğrafyası değişmiştir.

Emperyalizm doymak bilmez, 
uzun vadeli hedefler peşinde 
koşar, hedefleri değişmez, zama-
na ve ülkeye göre metotları 
değişir. Dünyada emperyalizm 
bitmedikçe anti emperyalist 
mücadele devam edecektir. Bu 
nedenle de “tam bağımsızlığı” 
hedefleyen Atatürkçülük ölmez 
ve ölmeyecektir.

Bizlere düşen görev Ata-
türk’ü ve onun daima yaşaya-
cak ideallerini gelecek kuşakla-
ra aktarmak ve yaşatmaktır.

 Ruhu şad olsun.

Hidrojenle çalışan ilk römorkör Belçika'da

İspanya'daki Armón Tersane-
lerinde inşa edilen dünyanın 
ilk hidrojen tahrikli römor-
körü Hydrotug 1, Belçika'nın 
Oostende Limanı'na ulaştı. 

Mayıs ayında suya indiri-
len römorkör, son işlemerin 
tamamlanmasının ardından, 
hidrojen sistemi ile donatıl-
ması için 27 Ekim Perşembe 
günü Oostende Limanı'na 
ulaştı. Antwerp-Bruges Liman 
Otoritesi’ne göre, kurulum 
ve testin tamamlanmasının 
ardından ardından Hydrotug 
1'in 2023'ün ilk çeyreğinde 

Antwerp'te tam olarak faaliye-
te geçmesi hedefleniyor.

Liman Otoritesi ayrıca 
römorkörün Belçika’da olma-
sının sebebinin CMB.TECH'in 
Hydrocat 48'in hidrojen yakıt 
ikmal tesislerini kullanabilme-
si olduğunu da belirtti.

Hydrotug 1, hem hidrojen 
hem de geleneksel yakıtla çalı-
şabilen iki adet BeHydro V12 
çift yakıtlı orta hızlı motora 
sahip. Römorkör, güvertede 
kurulu 6 damıtmada 415 kg 
sıkıştırılmış hidrojen depolaya-
biliyor ve 350 arabaya eşdeğer 

emisyonları ortadan kaldırıyor.
Liman, römorkörü 2019 yılın-

da Antwerp merkezli Compagnie 
Maritime Belge'den (CMB) sipariş 
etmişti. Hydrotug 1, Antwerp-
Bruges Limanı filosu için entegre 
bir yeşillendirme programının ve 
2050 yılına kadar iklim açısından 
nötr bir limana geçişinin bir par-
çası olacak.

Antwerp-Bruges Limanı, 
amonyak ve metanol gibi yeşil 
hidrojen ve hidrojen taşıyıcı-
larının ithalatı, yerel üretimi, 
işlenmesi ve veriminde önemli 
bir rol oynamak istiyor.

Equinor, Kuzey Denizi'nde araştırmalara başlıyor
Norveç'te devlete ait enerji şirke-
ti Equinor, Norveç'in açık deniz 
güvenlik düzenleyicisinden, Odf-
jell Drilling'in kulelerinden biri-
ni kullanarak Kuzey Denizi'nin 
Norveç açıklarında keşif sondajı 
yapmak için izin aldı.

Norveç Petrol Güvenliği Kuru-
mu (PSA), ekim ayı içerisinde 
Equinor'a önce 16/2-23 S kuyu-

su için  daha sonra da Kuzey 
Denizi'ndeki 16/2 blokta arama 
sondajı için izin verdiğini açıkladı. 

Belirlenen konumdaki su 
derinliği 110 metre civarında. 
Aralık 2022'de başlaması bekle-
nen sondaj çalışmaları, Nisan 
2017'de PSA'dan Uygunluk Kabu-
lü (AoC) alan Deepsea Stavanger 
kulesi  ile yapılacak.
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Rusya Denizcilik Sicili, rüzgâr enerjisi için kılavuz yayımladı

Kuzey Amerika'nın temiz 
yakıt tedarikçisi JAX LNG, 
NYK Line'ın saf araba ve 
kamyon taşıyıcısı (PCTC) 
Sakura Leader'a gemi-
den gemiye sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) ikmali ger-
çekleştirdi.

NorthStar Midstream 
ve Pivotal LNG arasında 
bir ortak girişim olan şir-
ket, yakıt ikmali operasyo-
nunun geminin Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki ilk 
LNG ikmalini işaret ettiği-
ni söyledi.

PCTC, Jones Act LNG 
bunker mavnası Clean 
Canaveral'dan 800 met-
rik ton LNG aldı. Mavna, 
5,500 metreküp kapasiteye 
sahip ve güneydoğu ABD 
kıyıları boyunca mafsallı 
bir römorkör mavna birimi 
(ATB) olarak çalışıyor. Gemi, 
3 Aralık 2021'den beri Sea-
side LNG Holding'in bir yan 
kuruluşu olan Polaris New 
Energy'ye ait.

Şirket ayrıca, Clean 
Jacksonville LNG bunker 
gemisinin olası kullanımı 
için TOTE Maritime Puer-
to Rico ve kargo yükleme 
koşulları sırasında her iki 
LNG bunker gemisinin 
uyumluluğunu doğrula-
mak için Jacksonville Sahil 
Güvenlik ile çalıştı.

JAXPORT, rıhtım üze-
rinde ve rıhtım yakınında 
LNG yakıt ikmali olanak-
ları sunan tek ABD Doğu 
Kıyısı limanı.

Sakura Leader, Japon-
ya'da inşa edilen ilk büyük 
LNG yakıtlı saf araba ve 
kamyon taşıyıcısı (PCTC). 
200 metre uzunluğa ve 
35,8 metre genişliğe sahip 
olan gemi, Shin Kurushi-
ma Toyohashi Gemi İnşa 
A.Ş.'nin Shin Kurushima 
Tersanesi'nde inşa edildi. 
7,000 CEU'luk yeni inşa, 
2020 yılında NYK'ya tes-
lim edildi.

Rusya Denizcilik Sicili (RS), 
gemilerde rüzgâr enerjisi tek-
nolojileri için gerekli kılavuları 
içeren Gemilerde Rüzgâr Des-
tekli Sevk Sistemleri Kılavu-
zu’nu yayımladı.

Kılavuz, ana tahrik sistem-
lerine ek güç sağlayacak rüz-
gâr destekli tahrik sistemleri 
(WASP) ile donatılan gemilerin 
sınıflandırılması konusunda 

gereklilikleri içeriyor. Bunun 
yanı sıra WASP sertifikasyonlu 
gemilere sistemler kurulacağı 
zaman gerekli olan sertifikas-
yon şeması da yer alıyor.

Sicile sunulması gereken 
teknik belgelerin kapsamı ve 
içeriği için asgari gereklilik-
lerin yanı sıra ekipmanların 
imalat sürecinde teknik dene-
tim prosedürleri de yer alacak.

RS, kılavuz hükümlerinin 
uygunluğu konusunda gemi-
lerine onay alan armatörle-
rin klas damgalarının yanına 
WASP işaretini de ekleyebile-
ceklerini belirtti.

Onay sürecinde, malzeme 
ve ürünlerin imalatı ve gemi-
lerin inşa sürecinde sörvey 
kapsamında ilgili kontroller 
ve testler de yapılacak. WASP 

ekipmanlarının montajının 
ardından gemilerde test yapıl-
maya da devam edilecek.

WASP ekipmanlarının tek-
nik süreci;

n Teknik belgelerin 
kontrolü.
n WASP malzemeleri ve 
ürünlerinin denetimi.
n Gemilerde WASP 
denetimi.

ABD'nin ilk 
LNG ikmali 
gerçekleştirildi
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Konteyner marketinde düşüş devam edecek Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Son zamanlardaki satışlarda en çok öne çıkan-
lar VLCC tankerler üzerinden gerçekleşiyor. 
Navlunlar hızla yukarı yönde tırmanıyor. Gün-
lük ortalama fiyatların 70 bin dolar civarında 
olduğunu görüyoruz. MEG-China VLCC için 
günlük 100 bin dolar gibi rakamlar rapor edi-
liyor. Kiracılar, VLCC gemileri ballast'lamak için 

dahi günlük 100 bin dolar ödüyor. Gemilerin 
satış fiyatları da bu yüksek kazançlardan etki-
lenmiş durumda. VLCC fiyatları da gemilerin 
pozisyonlarına ve SS/DD durumlarına göre, 
18/20 milyon dolara yükseldi. 

Karadeniz çıkışlı küçük tonajlı gemilerin 
kazançları çok yükseldiği için geleneksel olarak 

handysize ve supramax gemilerin sahibi olan 
armatörler dahi düşük draftlı küçük GC gemi-
leri satın almak istiyorlar. 

Konteyner marketiyse sürekli olarak aşağı 
yönlü hareketine devam ediyor. Düşüsün devam 
etmesini bekliyoruz. Aşağıda bu ayki satışlardan 
sizin için derlediklerimizi bulabilirsiniz.

Kuru yükler
Capesize: “SHINYO GUARDIAN” (177,216 

dwt, Namura, 2005 inşa) 17,25 milyon dolara 
Beks şirketine satıldı. “AGIA TRIAS” (185,820 
dwt, Kawasaki, 2002 inşa) 15,5 milyon dolara 
alıcı buldu. 

Post Panamax:  “CMB CHARDON-

NAY”  (95,707 dwt, Koyo Dockyard, 
2012 inşa, 38m en) 21,5 milyon dola-
ra,  “LARA VENTURE”  (93,758 dwt, 
Shanhaiguan, 2011 inşa) 20,6 milyon 
dolara alıcı buldu.  Kamsarmax: 

“BULK HOLLAND”  (81,712 dwt, Tsu-
neishi Cebu, 2017 inşa) 29,7 milyon 
dolara satıldı. “FIORELA” (81,501 dwt, 
Hyundai Samho, 2011 inşa) BWTS 
donanımlı gemi 22 milyon dolara 
satıldı. 

Tankerler
ULCC:  “EUROPE”  (441,561 dwt, 

Daewoo, 2002 inşa) 43 milyon dolara 
alıcı buldu. “SHIBLAH” (316,476 dwt, 
Hyundai H.I., 2003 inşa) 43 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıldı

VLCC:  ''ROWAN”  (299,988 dwt, 
Kawasaki,2001 inşa) 29,8 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıldı. “PRINCESS 
MARY”  (306,206 dwt, Mitsubishi, 
2004 inşa) 48 milyon dolara ve “CITY 
OF TOKYO”  (303,994 dwt, Univer-
sal, 2004 inşa) 49 milyon dolara alıcı 
buldu.  “NEPTUNE M” ve  “PACIFIC 
M”  (299,546 dwt, Hyundai Samho, 
2019 inşa) gemilerinin her biri 90 mil-
yon dolar civarında satıldı.

Suezmax:  “CAP GUILLAU-
ME”  (158,889 dwt, Samsung, 2006 
inşa) 35 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı.  “DA MING HU”  (159,149 
dwt, Bohai, 2003 inşa) 22 milyon 
dolara Çinli alıcıya satıldı. “EUROG-
LORY” (166,447 dwt, Brodosplit, 2005 
inşa) 26 milyon dolara satıldı.

LPG
VLGC: “PROGRESS” (80,800 cbm, 

Hyundai H.I., 2009 inşa) 50 milyon 
dolara satıldı.

“CLIPPER” (76,978 cbm, NKK Corp. 
Japonya, 1992 inşa) 15 milyon dolara 
satılırken, “GAS GROUPER”  (34,574 
cbm, Hyundai H.I., 2009 inşa) 32 mil-
yon dolara satıldı. 

Konteynerler
“NORTHERN JASPER”  (8,814 TEU, 

108,804 dwt, Daewoo, 2009 inşa) 85 
milyon dolara satıldı

“GENOVA”  (4,253 TEU, 50,532 
dwt, Dalian, 2007 inşa, 32,26m en) 
45 milyon dolara satılırken, “X-PRESS 
MAKALU”  (2,714 TEU, 38,616 dwt, 
Gdansk, 2008 inşa) 25 milyon dolara 
satıldı.

Yeni inşalar
Konteynerler: Maersk, Hyundai 

H.I. Tersanesi’ne 6 adet 17,000 TEU 
gemi siparişi verdi. 2025 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 188,5 milyon dolar. 

LNG: TMS Cardiff Gas, Hyundai 
Samho Tersanesi’ne 174,000 cbm gemi 
siparişi verdi. 2026 yılının ikinci yarısın-
da teslim edilecek olan geminin kontrat 
fiyatı 243 milyon dolar. Celsius Tankers, 
China Merchants H.I. Tersanesi’ne 4 adet 
180,000 cbm gemi siparişi verdi. 2025-
2027 yılları arasında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 231 
milyon dolar.

LPG: Eastern Pacific, Samsung 
Tersanesi’ne 2 adet 88,000 cbm gemi 
siparişi verdi. 2025 yılının sonların-
da teslim edilecek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 95,5 milyon dolar.

Hurdalar
Tankerler: “THEODOROS IV” 

LDT 12,626 DWT  45,384 1999 inşa 
605 dolar as is Fujairah teslim satıldı.

Konteynerler:  “MATHU BHUM” 
LDT 5,103 DWT 15,152 1990 inşa 620 
dolar as is Singapur teslim satıldı.
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Malûm 1945-1971 arası Bretton-
Woods sisteminin uygulandı¤ı 
dönemdir. Daha sonra yaflanan 
krizler, özellikle petrol darlı¤ı, 
dayanıklı tüketim mallarının kit-
lesel üretimi, vasıflı iflgücü istih-
damı gerektirmeyen bant sistemi, 
Bretton Woods döneminin sonu-
nu getirdi ve son 40 yıldır içinde 
bulundu¤umuz ekonomik iklime 
girmifl olduk. Bu dönemin simgesi 
diyebilece¤imiz özelli¤i; ekonomik 
büyümenin hızlanması için genifl-
leyici para politikası uygulanarak 
devletlerin hızla borçlanmasıdır. 
Borçlanma hızlanırken, devletle-
rin ihraç etti¤i tahvil hacmi arttı, 
piyasalar da derinleflmeye baflla-
dı. Piyasaların derinleflmesi mut-
luluk vericiydi, ta ki 2008 yılında 
yüksek borç oranlarının yaratabi-
lece¤i tehlikeyi test edene kadar. 
2008 ve sonrasında anlaflıldı ki, 
özel sektör ve kamu borçlulu¤u-
nun düflürülmesi gerekiyordu. 40 
yıldır süregelen ekonomik mode-
lin alternatifi olaraksa "Finansal 
Baskı" kuramı gündemin ilk sıra-
larında. 

"Finansal Baskı" kuramını 
nasıl tanımlarız?
Finansal baskı (financial rep-

ression) piyasa denge faiz oranı 
altında bir tavan belirlenerek reel 
faizlerin yükselmesinin önlen-
mesi olarak adlandırılır. Dikkat 
edersek, global ölçekte negatif 
reel faiz dönemindeyiz. Enflas-
yon, mevduat faiz oranlarının üze-
rinde seyrediyor. Çünkü paranın 
kontrolü merkez bankalarından 
hükûmetlere geçiyor gibi! Nasıl 
mı? Kamu tarafından verilen kre-
di garantileri, enerji ödemeleri, 
mali geniflleme ve son olarak da 
Ukrayna'daki savafl ile enerji krizi. 
Tüm bu bafllıklar kontrolün hükû-
metlere geçti¤ini gösteriyor san-
ki. Enerji krizi, emtia piyasasının 

-hükümetler tarafından- milliyetçi 
bir politikaya evrilmesine yol açtı. 
Avrupa, Rus gazını tercih etmiyor. 
Ruslar do¤al kaynaklarını Çin'e, 
Hindistan'a satmayı tercih ediyor. 
Di¤er taraftan, kredi garantileri 
ya da flu sıralar sıkça dile getirilen 

"selektif kredi" açılımı kamunun, 

yatırımları nasıl yönlendirdi¤ini 
gösteriyor. Ülkemizde, net ihra-
catçılara yönelik kredi imkânları 
da güzel bir örnek olabilir.    

Reel büyüme ve nominal 
büyüme? 
Reel büyüme üretim miktarın-

daki artıflı, nominal büyüme ise 
fiyat artıfllarından kaynaklanan 
büyümeyi gösterir. Di¤er bir deyifl-
le, nominal büyüme; reel büyüme 
ile enflasyonun toplamıdır. 

Gelelim günümüze! Yukarıda 
yazdı¤ımız gibi yüksek enflasyon, 
düflük faiz ikilisi borçların eri-
mesini kolaylafltırır. Bu durum-
da, tasarruf sahibinin elindeki 
paranın de¤eri düflerken, avantaj 
borçluya geçiyor. Peki, ülkelerin 
uygun diyebilece¤i enflasyon ora-
nı kaçtır? Bu mesele en çok ABD 
ekonomisi için tartıflılıyor, man-
tıklı da. Fed sadece ABD ekono-
misinin de¤il tüm kürenin para-
sal politikasını belirleyen kurulufl 
pozisyonunda. Fed yıllardır hedef 
enflasyon oranının yüzde 2 oldu-
¤unu vurguladı. Demek ki yeni 
enflasyon hedefi bunun üzerinde 
olacak; piyasanın beklentisi ise 
yüzde 4-6 arasında. 

"Madem hâl böyle, Merkez Ban-
kaları niçin faiz artırarak enflas-
yonu düflürmeye çalıflıyor?" diye 
sorulabilir. Öncelikle, ABD'deki 
mevcut enflasyon oranı çok yük-
sek (yüzde 8 civarında), ikincisiyse 
kamu ve Fed bu konuda zaten 
savaflıyor.  

Filmi biraz geri sarıp son 40 
yıla bakalım. Bir ekonominin 
organik büyümesinin üstüne 
çıkması için kredi musluklarını 
açmak gerekir. Kredi kullanımını 
teflvik etmek için faizlerin düflük 
tutulması lazım. Böylelikle kre-
di hacminin belirleyicisi merkez 
bankalarıdır. ‹flte yeni model 
bu yaklaflımı yok etmek istiyor. 
Finansal Baskı Kuramı, kontrolün 
kamuya devredilmesidir. 

Peki yeni oyun planı nasıl 
olabilir?
fiöyle olabilir; kredi garantileri 

ve selektif kredi ile kamu, da¤ıtı-
lacak kredinin hacmini ve adresi-
ni belirleyebilir. Böylece nominal 
büyüme yüzdesini de kendisi seç-
mifl olur. Herhangi bir ekonomide, 
reel büyümenin yüzde 5 oldu¤unu 
varsayarsak, nominal büyüme ile 
arasındaki fark "fiyat artıfl ora-
nı" olacaktır. Diyelim ki, ülkenin 
reel büyümesi yüzde 2, enflasyon 

oranı yüzde 4 civarında, nominal 
büyüme yüzde 6 civarında olur.

Bir de kamunun borçlanma 
tarafı var. Yurt içi yatırımcıla-
rın devlet borçlanma senetlerini 
alması gerekiyor ki kamu borç 
alabilsin. E¤er tahvillere ilgi yük-
sek olursa, tahvil faizleri fazla 
yükselmez ve enflasyon oranıyla 
eflit olur ya da altında kalır. ‹yi de 
kim alacak bu tahvilleri? Fonlar 
ya da menkul tesis yöntemi ile 
bankalar. 

Durumu pekifltirmek gerekir-
se; büyüme sa¤lanmıfl olur, bu 
sırada faiz oranları düflük tutu-
lur. Maafllar enflasyon oranında 

yükselir, yani faizlerin üzerinde. 
Peki, bu politika kimin hofluna 
gider? Maafllı çalıflanların ve 
özellikle borç alanların. Çünkü 
borç, gelir içinde her yıl süratle 
eriyecek. Servet, tasarruf sahi-
binden borçluya geçmifl olacak. 
Bu durumda borçlanarak alınan 
ürünler daha fazla ra¤bet göre-
cek. E¤er ekonominin yol haritası 
böyle olursa, insanların yatırım 
ilgilerinin de¤iflmesiyle üretim 
merkezleri de yer de¤ifltirebilir. 
Mesela ucuz ürünlere olan ilgi 
azalıp, parasal ve teknolojik de¤e-
ri yüksek ürünlere ilgi artabilir. 
Haliyle, kamunun kredilere yön-

lendirece¤i sektörler de üretim 
merkezlerinin seçiminde belirle-
yici olacaktır. E¤er kamu kredi 
da¤ılımında hata yaparsa çöken 
sektörlerin yanı sıra iflsizlik de 
artacaktır. Son dönemde viral 
bir tartıflma konusu haline gelen 

"Finansal Baskı"nın yaratabilece¤i 
ekonomik modeli tasvir etmeye 
çalıfltım. Velev ki bu model haya-
tımıza girse dahi di¤erleri gibi 
bunun da bir gün sona erece¤i 
kanısındayım, zira hiçbir modelin 
ebedi oldu¤u görülmedi.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tav-
siyeler yatırım danıflmanlı¤ı kapsamında 
de¤ildir.
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Kanıtlanmış
Mükemmellik...

Alüminyum Mobilyanın
Hafif, Sağlam ve 
Ergonomik yönüyle
tanışın.
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A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

Yeni oyun planı 
nasıl olabilir?

Batı ekonomileri yıllardır 
deflasyon ve bunun nasıl 
yıkılabileceği üzerinde tartı-
şırken şu sıralar "ebedi enf-
lasyon" dönemine girişten 
bahsediliyor. Vahşi bir enf-
lasyon dönemi geliyor mu? 
Eğer hâl böyleyse son 40 
yıldır içinde bulunduğumuz 
ekonomik iklimi terk ediyor 
olabiliriz. Hatta kimi ana-
liste göre serbest piyasayı 
da terk ediyoruz! Peki, yeni 
düzenin belirgin özellikleri 
neler olacak? Bu yazımızda 
son günlerde sıkça tartışılan 
"finansal baskı" teoremin-
den bahsetmek istiyoruz
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2013 harika bir gezi yılı olmuştu 
benim için. Güney Amerika’da 
özgür ve rüya gibi bir 4 ay geçirmiş-
tim. Babamın çok ciddi bir rahatsız-
lığı nedeniyle geziyi kesip geri dön-
düm. Döndüğüm gün “Gezi” daya-
nışmasına müdahaleler ve olaylar 
başlamıştı. Güney Amerika’dan, 
oraların zamanında yaşadığı özgür-
lük rüzgârıyla gelmiştim sanki.

Rüya gibi bir gezi ve 
bu gezinin yazılmış kitabı…
Babamın hayati tehlikesi geçer 

geçmez, Güney Amerika yolların-
daki 120 günün kitabını yazma-
ya başladım. Bir yıla yakın, inziva 
içinde, tam zamanlı aralıksız çalış-
mayla biten kitap, 11 kez yeniden 
okuma, düzeltme sonunda 511 
sayfaya ulaşmıştı.

Yazma, gezmekten daha baş 
döndürücü bir süreç hâlini almıştı. 
Yarattığım eser ile çok mutlu ve 
heyecanlıydım. Türk basın yayın 
sektörü, radyoları ve televizyonla-
rının beni beklediğini sanıyordum. 
İlk yazdığım yazı “Che’nin Son Adı-
mı, La Higuera”, Hürriyet’in Seya-
hat ekinde tam sayfa ve kapak 
olarak yayımlanınca her şeyin 
yolunda gideceğini sanmıştım.

Hayâl kırıklığı ve üzüntü…
Gezerken ve yazarken aldığım 

keyif, kitabımın yayımlanması 
beklentisinin gerçekleşmemesi 
üzerine bir hayâl kırıklığına dönüş-
tü zamanla. 511 sayfalık tuğlanın 
altında kalmıştım. Bu süreçte 
çok da kolay pes etmedim. Rad-
yo programları yaptım. Boğaziçi 
Üniversitesi Mezunlar Derneği 
(BÜMED)’nin Boğaziçi dergisine ve 
daha birçok yere yazdım. Dernek-
lerde, okullarda konuşmalar yap-
tım. Ama bir şekilde kitabın kaderi 
beni üzmeye devam ediyordu. O 
sırada algıladığım bir başka durum 
ise, modern denilen insanın, içi-
ne hapsedildiği zamansızlık içinde 
şuur dışı yaşamasıydı.

Zamansızlık başta olmak üze-
re birçok olguyu tekrar düşünme-
ye başladım. Aradan geçen 8 yıl, 
hayatımda kısmi bir uyanıştı. O 

sıradaki hayâl kırıklığımın, olgun-
laşmama yardım eden bir süreç 
olduğunu şimdi açıkça görüyorum.

2014 yılında yazdığım bir deneme-
nin bir özetini aşağıda paylaşıyorum:

Telefon yüzünüze kapatılır, 
meşgule düşürülür ve bir iki sani-
ye sonra mesaj gelir. “Toplantıda-
yım. Sizi daha sonra arayacağım.” 
Üzüntü verici bir durum. Acınacak 
dense belki daha doğru sanki.

Bu anglosaksonvari yanıt-
lar, katlanmak zorunda bırakılan 
acımasız kapitalist zamansızlığın 
içinde eski duyarlılığını göster-
meye çalışanların bir çabası. Sıkı-
cı sorumluluk gösterileri. İnsani 
yanın her dakika azaldığı sahte 
yakınlığın ve bireyselliğin yüksel-
diği bir ortamdaki “Çok yoğunum, 
ama elimde yüzlerce iş varken bile 
sana yanıt yazıyorum” göndermesi.

Telefonu yüzünüze kapatma 
misali meşgule düşürme sonrası 
mesajın Türkçe olanı Türkiye içinde 
faaliyet gösterenler tarafından seçi-
lirken, seçkin I-Phone ekibi, kalitesi 
ve yabancılaşmasıyla mütenasip bir 
Anglosaksonca mesajı tercih ediyor, 

“can’t talk right now. I’ll call you later”.

Nefes aldırmaz bir yoğunluk 
ve mazeretler…
Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz 

ya da benzer açıklamalar yapılıyor.
Kapitalizmin illüzyon (yanılsa-

ma) olarak kullandığı diğer büyük 
kurgularda sevgiye dayalı yarış 
ekonomisi, güler yüz gösteren bir 
korku filmi kahramanı gibi.

Evlilik ve çocuk olunca, boğaza 
kadar batılmış vaziyetteki vahşi 
ekonomik düzen içinde bu zorun-
luluklardan kaçış yok gibi görü-
nüyor. Bu durum ezici bir hapislik 
olarak tanımlanınca da sıkıntı baş-
lıyor, çünkü kimse boy aynasında-
ki görünümüne bakmak istemiyor. 
Rahatsız oluyor bu hâli görmekten. 
Bu durumda da görmezden gelme 
ile birlikte mazeret üreterek kendi-
ni rahatlatma çabaları başlıyor. Ne 
yapsın ki? Bu yaşam formu için-
de yaşayıp, ona karşı gelerek veya 
sadece sırf bu doğruları görmek 
adına mutsuz mu olsun?

Okullardaki eğitimlerin işe 
yaramadığı, asıl sahnenin piyasa 
olduğu safsatası dillerde. Hem bili-
mi hem de eğitimi yalancı duru-
ma düşürüyormuş gibi gösteriyor 
bu yaklaşım. Hatta bu sahte olu-
şumları istatistik denilen sihirli 
rakamları işine geldiği gibi okuma 
ve anket denilen diğer manipüle 
edilmiş yöntemlerle bilimselmiş 
gibi gösterme gayretleri. Politikanın 
kültür yoksunu ortamda uygulan-
masından kaynaklanan seviyesiz-
leşme ile birlikte popülizm durum-
larını hiç irdelemeyelim.

Telefon konuşmasına zaman 
ayıramaz hallere gelinen bu den-
li yoğunluk niye? Biraz “kendine 
vakit ayır” dendiğindeyse yanıt bel-
li “Eee sorumluluk, eve para gelme-
si lazım. Ekmek parası.”

Ekmek parası…
Ekmek parası ha!? Hep aynı 

terane. O nasıl bir ekmektir ki? 1000 
tane Güliver yese doyar, ama işte o 
ekmek için koşarak kıyma makine-
sine giriliyor. Ne okunan “1984”ler 
kafi geliyor ne sosyal eşitlik değer-
leri ne paylaşım ne etik ne de başka 
değerler. “Altta kalanın canı çıksın” 
çocukluğumuzda bir oyun sözü 
iken, büyük yaşlarda oynadığımız 
oyunların gerçeği oluyor. Ve altta 
kalana bakılmıyor bile. Mazeretler-
le yürekler, ruhlar rahatlatılıyor.

Kıyma makinasından geçip sağ 
kurtulanlarda, bu boğucu süreçler-
den çıktıklarında hep aynı “Hayatı 
kaçırmayın” teraneleri. Yetiştirdiği 
yeni kapital patron yamağı ile kar-
şılaştığında, sahte sohbetler genel-
de. Bu kez sohbette roller değişmiş. 
Eski yamak, yeni sanal patron kar-
bon kopyası (CC), bir zamanlar eski 
amirinin öğrettiği şekilde, tebes-
sümle onu izliyor. Hatta çok saygılı 
pozlarda sırtını sıvazlayıp yolluyor. 
Babalarına yaptıklarını oğulların-
dan gören babalar misali ardına 
bile bakmadan ayrılırken, “Bunu 
ben mi yarattım?” diye sormak için 
çok geç olduğunu biliyor eski CC. 
Biliyor ama gerçekler rahatsız edici. 
Hemen geleneksellik ve dogmanın 
içine kendini atıp “Şükür bugün-
lere de” diyerek “check-up” tarihi 
almak için “… Hospital”e girerken 

“hiç olmazsa imkânım var” diyerek 
avunsa da, makinanın ömrünün 
belli olduğunu biliyor. Bu kadar 
gergin bir hayat yaşamasaydı 
genetik olmayan arazları da baş 
göstermeyebilirdi en azından.

Yeni patron konumuna otu-
ranlardaysa hızını alamayıp, çıtayı 
kendinden öncekinin daha yükse-
ğine taşımak diyerek vahşi kapi-

talist akışa kapılıp, performans 
değerlendirmeleri yapmalar, daha 
az zamanda daha çok iş isteme-
ler, “seni anlıyorum ama burada 
da yapılması gereken bir iş var” 
söylevleri. Peki ya içgörü? Vicdan? 
Özeleştiri? Samimiyet?

“Sen de abartma. Dünyanın sis-
temi bu!” diyenleri duyar gibiyim. 
Diyedursunlar. Aksinin kabulü 
kendi yaşadıklarının inkârı olaca-
ğından, sisteme uyuyorlar. Zira sis-
teme uymayanın ne hâle geldiği-
nin örnekleri ortada. Altından ara-
bası alınmış, artık Kanarya Ada-
ları'na tatile gidemeyecek, çocu-
ğunun Viyana’da okurken ailece 
hafta sonlarında onun yanında 
olamayacağı veya şirket kartı ile 
yaptıkları hovardalıkları yapama-
yacakları bir dünya düşünülebilir 
mi? Bu durumda çok önemli ve 
bitmeyen toplantılardayken, senin 
aramana cevap mı verecek?

Çözüm; al meşgule ve standart 
hale gelen mesajını hemen yol-
la. “Toplantıdayım. Sizi daha sonra 
arayacağım.”

Değişim ve öğrenme 
devam ediyor…
8 yıl evvel böyle düşünürken, 

yaşadıklarım başka şeyler de öğret-
meye devam ediyor. Öğrenme, algı-
lama, anlama ve özümseme zaman 

Gezmek, yaşamak ve öğrenmek
"Can't talk right now… I'll call you later!'

içinde değişerek gelişiyor.
Kitabı kimseye ihtiyaç duyma-

dan e-kitap olarak yayımladım 
mesela. İnternette, “Güney Ameri-
ka’da 120 Gün” olarak arandığında 
ulaşılabilir bir kitabım var. Çeşit-
li platformlarda gezi öykülerimi, 
görüşlerimi paylaşmaya devam 
ettim. Radyo programları yaptım. 

Her arandığında telefonu 
açmayanların sadece iş yaşamın-
da kaybolanlar olmadığını, kişi-
sel yaşantısında rahatsız edilmek 
istemeyenlerin ve her an her sos-
yal iletişime açık olmayı tercih 
etmeyenlerin varlığını da hayatı-
ma giren eşimden ve yeni dostla-
rımdan öğrendim bu süreçte.

Bir de yaşamıma giren köpeği-
miz Dido’nun nasıl bir öğrenme 
süreci olduğuna, aslında, uzun bir 
parantez açmak gerekir. Bir hay-
vanla ruhsal bir bağ kurmak, çok 
farklı, çok katmanlı ve ezberbozan 
bir deneyim. Hayvanlarla bu denli 
bağ kurmak da gezmek, okumak 
kadar kıymetli ve öğretici.

Bu hafta kendi iç dünyamda 
bir gezintiye misafir ettim sizi. 
Yakında tekrar yollara düşmek 
kısmet olsun istiyorum. Bir yan-
dan da telefon gelecek diye ödüm 
kopuyor.

Sağlıcakla kalın. Saygı ve sev-
gilerimle.

Seyyah’ın
seyir defteri
GÜRCAN ELBEK 
gu r can . e l b e k@gma i l . c om

www. g u r ca n e l b e k . c om

Seyyah’ın
defteri

www. g u r ca n e l b e k . c om
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Bu dünya bende 
çoğul kişilik bozuklu-
ğu yaratacak sonun-
da. Kendini sürekli bir 

o yana, bir bu yana, sonra bir 
başka tarafa savrulmuş bulu-
yor insan. 

Geçenlerde Britanya mer-
kezli, iklim krizi konusunda 
kampanyalar üreten Just Stop 
Oil (Petrolü Durdurun) üyeleri 
Vincent van Gogh’un Londra’da 
sergilenen Ayçiçekleri tablosu-
na çorba atıp ardından ken-
dilerini duvara yapıştırdı ve 
eylemlerinin amacını anlattı; 

“Hayat mı, sanat mı daha değer-
li? Adaletten, gıdadan daha mı 
değerli? Bir tablonun korun-
masına gezegen ve insanları 
korumaktan daha mı çok önem 
veriyorsunuz? Yaşam giderle-
rinin artışı petrol fiyatlarıyla 
ilintili. Milyonlarca kişi soğukta, 
aç. Bir konserve çorbayı bile 
ısıtacak kadar enerjiye sahip 
değiller.”

Bu konuyu bir dost mec-
lisinde en yakın arkadaşıma 
aktarırken bizi dinleyen tanı-
dık biri “vahşet bu” diye söy-
lendi. Ancak en yakın arkada-
şım itiraz etti. “Ne münasebet! 
Tabloda cam var, zarar gör-
memiş, amaç sanat karşıtlığı 
değil zaten, seslerini duyur-
maya çalışmış insanlar.”

Bunun üzerine, muhteme-
len başka birinin en yakın 
arkadaşı olan bir kişi, kendi 
eylemci geçmişinden örnek-
lerle her iki görüşe de katıl-
madığını belirtti. Ona göre, bir 
eylem mümkün olan en fazla 
sesi getirmesi için daha görü-
nür mekânlarda yapılmalıy-
mış ve eylemin biçimi de sözü 
de tartışmaya yer vermeyecek 
kadar açık olmalıymış.

Ve tabii bunlar sohbetin son 
sözleri olmadı, daha önce fikir 
beyan edenler ve etmeyenler 
hep bir ağızdan konuşmaya 
başladılar. Böylece kısa sürede, 
sadece bir sesi takip etme-
nin mümkün olmadığı bir 
kakafoni yaşanmaya başladı. 
Eylemcilerin “Frankenstein’in 
canavarı gibi çaresizlik için-

de” hareket ettiğini söyleyen 
de vardı, değerli tabloları alıp 
satanları vergi kaçıran ve top-
lumun kanını emen vampirler 
olarak niteleyen de... Ortalık-
ta uçuşan lafları algılamak 
giderek zorlaşıyordu. Bu sözlü 
arbede içinde kulaklarına çalı-
nanlardan hareketle her iki 
görüşün yetersizliğini vurgu-
layan biri bana eğildi ve sanki 
ben zabıt kâtibiymişim gibi, 
söylediğini anlayıp anlama-
dığımı kontrol eden gözlerle 
süzerek söylendi. Belli ki kayıt-
lara hatasız biçimde geçme-
sini istiyordu. “Franco Moretti, 
Frankenstein’ın canavarıyla 
Drakula’yı birbirinden ayrıla-
mayan, birbirlerini tamamla-
yan iki kişilik olarak görür. Bir 
toplumun iki korkunç yüzü 
olarak... Bir toplumun iki yüzü, 
iki ucu...”

Bir süre vakit kazanmak 
için çenemi sıvazlayıp hafif-
çe başımı salladım. Ardından, 

konuya az sonra gelecekmi-
şim ama önce vurgulanması 
gereken bir nokta varmış hissi 
yaratan sihirli kelimeyi söyle-
dim. “Öncelikle...”

“Öncelik doğanın ve gezege-
nin kurtarılmasında” diye lafa 
girdi bir anda yanıbaşımızda 
biten ve belli ki tartışmaya 
dâhil olmak için epey bekle-
miş olan bir arkadaş. “Öyle 
etrafınıza haç, sarımsak koya-
rak küresel ısınmadan ve yok 
edici sonuçlarından koruna-
mazsınız. Eylemciler dikkati-
nizi çekmek için daha ne yap-
sın?..”

“Ben Voltaire gibi düşünü-
yorum” dedi bir başkası buna 
karşılık. “Asıl tehlike günümü-
zün kan emen vampirlerin-
de, borsa spekülatörlerinde.” 
Buyrun bakalım... “Bir Voltaire 
eksikti” diyeceğim ama lafa 
giremiyorum ki, konuşmadan 
bir kelime duyan cümlesini 
alıp yanımıza geliyor. İşte elle-

ri, kollarıyla geniş hareket-
ler yaparak kendine yol açan 
biri daha çöktü başımıza. “İlk 
vampir sanılanın aksine, Bram 
Stoker’ın Drakulası değil, Lord 
Byron’ın ‘The Vampyre’ı. Hatta 
onun da değil, çünkü sonra-
dan öyküyü sevgilisi John Poli-
dori’nin yazdığı anlaşıldı.”

Dehşet içindeyim. Bir yan-
dan konunun buraya nasıl gel-
diğini kavramaya çalışıyorum, 
bir yandan söyleyeceklerimi 
zihnimde toparlamaya çabalı-
yorum, bir yandan iklim akti-
vistleri için endişeleniyorum. 
Sanki biz burada lafı dolan-
dırdıkça gecikeceğiz, üzerinde 

“güvenlik” yazan ceketleriyle 
birtakım adamlar duvardan 
söküp aldıkları aktivist gençle-
rin gözaltında canını yakacak, 
sonra hepimiz suçluluktan 
başımızı o duvarlara vuraca-
ğız gibi geliyor. Hatta vurmu-
şum gibi başım ağrıyor artık...

O sırada kim bilir kimin en 

yakın arkadaşı, “Hep aynı şey 
oluyor. Aktivistlerin anlattıkları 
mesele, uyarıları güme gidiyor” 
diye tartışmayı ilk zeminine 
çekmeye uğraşıyor. Ben min-
nettar gözlerle bakarken hızı-
nı alamayıp başka bir noktaya 
savruluyor. “İşlerine gelmeyen 
doğruları gösterenlerden hoş-
lanmaz iktidar sahipleri. Sade-
ce hapse atmakla ya da gözdağı 
vermekle kalmazlar, doğruyu 
söyleyenlerin mesajlarını çar-
pıtırlar, suyu bulandıracak tar-
tışmalar açılmasını sağlarlar. 
Eylemciler daha ileri giderse bir 
tür cadı avı bile başlatırlar.”

Yumruğunu ve sanırım 
dişlerini sıkarak sözü alıyor 
bir başkası. “Evet. Daha ileri 
gidenlere hayatı zindan edi-
yorlar. Şu hâkim devletlerin 
Assange’a, Snowden’a yaptık-
larını unutmayalım... Onlar 
çok az yapılanı başardı, devlet 
eliyle işlenen suçları ortaya 
çıkardı ve belgeledi. O yüzden 
onlara devasa bedeller öde-
tiyorlar. Oysa tarih boyu boş 
yere suçlanıp öldürülen cadı-
lar kadar masum, doğru yolu 
gösteren bilgeler kadar değerli 
insanlar onlar...”

Bu oradan oraya zıplayıp 
duran konular beni afallatıyor 
ama aklını açık tutabilenler de 
yok değil. “Herkesin düşüncesi 
kendine, vahşeti başkasına tabii” 
diyerek uzun bir tirada başlı-
yor yüzünü göremediğim biri. 

“Üzerinde yaşadığımız gezegen-
de, temel insan hakları arasın-
da sayılan yaşama ve beslen-
me hakkı ihlâl edilen insanla-
rın sayısı akıl almaz rakamlara 
ulaşmışken, savaşlarla sayısız 
canlının ölümüne yol açılır-
ken, doğayı plastiklerle boğup, 
maden bulacağız diye siyanür 
ve benzeri öldürücü maddelerle 
zehirlerken, rant uğruna canlı-
ların yaşam alanlarını yok eder-
ken hangi vahşetten söz ediliyor 
diye düşünmemek elde değil; 
kabul edelim, uygarlığımızın 
bizi getirdiği noktada hepimiz 
biraz canavarız.”

Bu kadar uzun bir cümle-
nin sonunu, başını unutma-
dan getirebilmesini ihtimal 
dışı gördüğümden nereden 
okuyor diye çevreme bakını-
yorum. Bakışlarımdaki karma-
şayı anlayan bir arkadaş bir 
adımda yanıma gelip kulağı-
ma eğiliyor: “Çorba!” 

“Hah, evet” diyorum, “Çorba 
oldu her şey. Ne konuşuyor-
duk, ne söylüyorduk karıştı...”

Gülümseyerek “Hayır” diyor, 
“Aktivistlerin attığı çorbayı soru-
yorum; ne çorbasıydı acaba?” 

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Vincent van Gogh, 
Drakula, Frankenstein, 
Voltaire, Assange, 
Snowden... Lafı olan 
yere, zamana, hatta 
konuya bakmıyor, satır-
lar yetmiyor; iklim deği-
şiyor, kelimeler uçuşu-
yor, eylemler kalıyor; 
benim aklım karışıyor

Birbirimizi duyma sanatı




