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Makroekonomik açıdan önem düzeyi 
yüksek olan veri akışının yoğun bir şekil-
de yaşandığı kasım ayında merkez ban-
kalarının attığı adımlar dikkatle takip 
edildi. Küresel piyasaların başrol oyuncu-
su ABD tarafında açıklanan veriler global 
anlamda olumlu sinyaller üretirken Fed 
beklentiler dâhilinde 75 baz puanlık faiz 
artışına giderek politika faizini yüzde 4 
seviyesine yükseltti. Fed Başkanı Powell, 
yüzde 2 enflasyon hedefine vurgu yapar-
ken ilerleyen günlerde daha yumuşak 
faiz artışlarının gelebileceğinin sinyalini 
verdi. Özellikle ABD tarafında 3 Kasım 
2020 tarihinde açıklanan ekim ayına ait 
ISM imalat dışı satın alma müdürleri 
endeksi (PMI) ve 1 Kasım’da açıklanan 
ekim ayına ait ISM imalat satın alma 
müdürleri endeksi (PMI) verilerinin kri-
tik 50 seviyesinin üstünde gelmesi önü-
müzdeki günler adına pozitif rüzgârların 
esmesine zemin hazırladı. 4 Kasım'da 

yayımlanan ABD istihdam verilerine göre, 
ekim ayında tarım dışı istihdam seviye-
sinin 261 bin ile beklentilerin üzerinde 
açıklanması ve ortalama saatlik kazanç-
ların yüzde 0,4 ile beklentiler dâhilinde 
fakat bir önceki seviyesinin üzerinde gel-
mesi Fed’in yüzünü güldürdü. Herkesin 
merakla beklediği enflasyon seviyesi ise 
ciddi bir düşüş kaydederek yüzde 7,7 ora-
nında açıklandı. İşsizlik oranında yaşa-

nan artış piyasalarda hafif tedirginlik 
yaratsa da kasım ayı ABD piyasalarının 
işine yaradı diyebiliriz. 

Faiz artıran merkez bankalarına 
İngiltere de katıldı
Brexit sonrası kendi yolunu çizmeye çalı-

şan ve Başkanlık koltuğunda oturan ismin 
değişmesi ile siyasi politik belirsizlikleri 
kısmî de olsa geride bırakmış İngiltere’de 
ise ekim ayında yıllık yüzde 2,4 ile artış 
gösteren ekonomik büyüme verisi Parla-
mento’nun ve Merkez Bankası’nın derin bir 
nefes almasını sağladı. 75 baz puan artış 
yapan merkez bankaları kervanına katılan 
İngiltere’nin politika faizi yüzde 3 seviye-
sinde açıklandı. İşsizlik oranının kabul edi-
lebilir düzeyde olduğu İngiltere ekonomisi 
için kafalarda soru işareti yaratan konu ise 
16 Kasım’da açıklanan ekim ayına ait enf-
lasyon verisinin yüzde 11,1 ile beklentilerin 
çok üzerinde çıkması oldu. 

Gündem yoğun, piyasalar hareketli 

EKONOMI

Barışcan Yücel: 
Bermuda şeytan üçgeni: 
Faiz, enflasyon, resesyon
Havanın karardığı ve 
fırtınanın yaklaştığı bir anda 
pusulanın bozulduğunu 
düşün ve sen bir kaptansın! 
İşte öyle bir şey…

Peter Nerenst:
Yeşil yakıtlarda, önümüzdeki 
en büyük problem gelecekte 
ortaya çıkaracakları maliyet. 
Uzun vadede en mantıklı 
tercih amonyak.

Jeopolitikte yeni milat: 
Çatışmasız rekabet
ABD, G20 Zirvesi sonrası 
stratejik hamlesini yaptı ve 
bu, yeni bir oyunun 
kurulacağının işaret fişeği 
olarak görüldü.

10

YATED Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Alparslan Sirkecioğlu:
Marinalar gerek döviz gerek 
reel enflasyonun çok çok öte-
sinde fiyat artışları uyguluyor-
lar. Bu durum da denizciliğe 
gönül verenleri biraz caydırı-
yor, biraz da korkutuyor. 23
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RÖPORTAJ
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Enflasyonu düşürmeye çalı-
şan merkez bankalarının 
attığı adımlar, belirledikleri 
faiz oranı kararları ve açıkla-
nan makro verilerin berabe-
rinde getirdiği ileriye yönelik 
beklentiler döviz ve emtia 
piyasalarında belirleyici oldu

02

JEOPOLITIK

CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINDA: 
Hep birlikte nice mutlu yıllara, tam bağımsız yüzyıllara…
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Çin tersanelerinin gemi inşa 
hacmi, bu yılın ilk on ayında 
yıllık yüzde 3,6 düşüş yaşayarak 
30,87 milyon dwt oldu.

Yeni gemi inşası için geçilen 
siparişlerin ise yıllık yüzde 39,2 
düşüş yaşadığı Çin’de toplam 
yeni inşa sipariş hacmi 37,4 mil-
yon dwt oldu. Eldeki siparişler 
toplamıysa ekim ayı sonunda 
yıllık yüzde 6,5 artışla 104,4 mil-
yon dwt oldu.

Ülkedeki gemi inşa ihracat 
hacmi de yüzde 13,4 düşüş yaşa-
yarak 25,92 milyon dwt seviyesi-
ne inerken, yeni alınan ihracat 
gemi inşa siparişleriyse yüzde 
39 düşüş yaşayarak 33,88 milyon 
dwt oldu. Eldeki toplam ihra-
cat siparişleri yüzde 6,6 artarak 

93,37 milyon dwt oldu ve ulusal 
hacmin sırasıyla yüzde 84, yüzde 
90,6 ve yüzde 89,4'ünü oluşturdu. 

Çin’deki toplam gemi inşa 
ihracat değeri yüzde 2,2 düşüşle 
17,58 milyar dolar oldu. Dökme 
yük gemileri, tankerler ve kon-
teyner gemileri başlıca üç ihra-
cat gemisi tipi olarak öne çıktı.

Ocak-ekim döneminde Çin'in 
gemi inşa üretimi, yeni alınan 
siparişler ve eldeki siparişler, 
küresel gemi inşa pazarında 
sırasıyla yüzde 45,8, yüzde 54,3 
ve yüzde 48,7 olarak yer aldı. 

Ülkedeki on beş büyük tersa-
ne, ilk on ayda 2 bin 651 gemi-
yi onarırken bu sayı geçen yıla 
göre sadece yüzde 1'lik küçük bir 
artış sağladı.

02 HABER 

01 Her ne kadar 1 Kasım’da 
açıklanan ekim ayına ait 
imalat satın alma müdür-
leri endeksi (PMI) verisi bir 
önceki seviyeye nazaran 
artış göstermiş olsa da yüz-
de 46,2 ile 50 seviyesinin 
altında kalarak imalat sek-
törü için negatif havanın 
hâlâ hâkim olduğunu gözler 
önüne serdi. 

Enerji krizi ve yüksek 
enflasyon ile mücadele 
eden Euro Bölgesi’ndeyse 3 
Kasım’da açıklanan ve eylül 
ayına dayanan işsizlik oranı 
yüzde 6,6 ile artış kaydet-
ti. Hafif gerileme gösteren 
ekim ayı enflasyon verisi 
yüzde 10,6 oranında açık-
lanırken yine ekim ayına 
ait ekonomik büyüme ora-
nı yüzde 2,1 ile sabit kaldı. 
Euro Bölgesi’nin lokomotif 
ülkesi Almanya’da ise PMI 
verisinde düşüş gözlemle-
nirken ekim ayına ait enf-
lasyon oranı yüzde 10,4 ile 
beklentilere paralel geldi. 

Çin’de enflasyon düşüş 
gösteriyor
Asya-Pasifik ülkelerinde 

ve özellikle Çin cephesinde 
ithalat ve ihracat oranların-
da yaşanan daralma ve 49,2 
ile yeterli seviyede olmayan 
1 Kasım’da açıklanan ekim 
ayına ait Caixin imalat satın 
alma müdürleri (PMI) verisi 
yatırımcıların dikkatle takip 

THE FUTURE
IN FOCUS

www.eagle.org/marine

The Net Zero Navigator is a conceptual liquid 
hydrogen carrier that uses NASA-inspired 
technologies to eliminate greenhouse gas 
emissions.

By supporting advanced vessel concepts like this, 
ABS is pioneering the maritime energy transition.

ettiği önemli veriler arasında 
yer aldı. Çin’de ekim ayı enflas-
yon yüzde 2,1 ile düşüş göste-
rirken, Avustralya Merkez Ban-
kası, yüzde 2,85 faiz oranında 
herhangi bir değişikliğe gitme-
yerek kasım ayını pas geçti. 
Yeni Zelanda cephesindeyse 
yapılan 75 baz puanlık artış 
politika faizini yüzde 4,25 sevi-
yesine yükseltirken ilgili para 
biriminin küresel bazda değer 
kazanmasına zemin hazırladı.

Kripto borsasının 
geleceği soru işareti
Dolar endeksinin küresel 

bazda kâr satışları ile kar-
şılaşması son 8 aydır düşüş 
gösteren altın ons’un talep 
görmesine ve tepki alımları 
ile karşılaşmasını destekledi. 
Kritik 1775 dolar direncinde 
hız kesen altın ons ay sonu-
na doğru hafif gerileme kay-
dederek denge arayışını sür-
dürdü. 0,95 desteğinde alıcı 
bulan Euro/dolar paritesi ise 
dolar aleyhine esen rüzgâr-
dan nasibini alarak 1,0350 
seviyesinde hız kesti. Krip-
to tarafında yaşanan dalgalı 
seyir FTX Borsası’nın iflasını 
açıklaması ile daha sert hare-
ketlerin yaşanmasına neden 
oldu. BTC, kasım ayında yüzde 
15’e yakın değer kaybederek 15 
bin 500 dolar seviyesinin altını 
test etti. FTX Borsası’nın ifla-
sı piyasalarda domine etkisi 
yarattığı için birçok Merkezi-

yetsiz Finans (DeFi) ve spot 
kripto para borsalarının 
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Yaz›, fotoğraf ve illüstrasyonlar›n 
tüm haklar› MarineDeal News Gazetesi’ne 
aittir. Yaz›l› izin olmaks›z›n hiçbir şekilde 
yaz›, fotoğraf ve illüstrasyonlardan al›nt› 

yap›lamaz. Yay›nlanan yaz›lar›n 
sorumluluğu yazarlara, 

yay›nlanan ilanlar›n sorumluluğu 
ise ilan sahiplerine aittir.

Çin tersanelerine yapılan yeni 
inşa siparişlerinde sert düşüş

geleceği hakkında soru işa-
retlerini beraberinde getirdi. 
Ay başından itibaren pozitif 
bir seyir izleyen ABD vade-
li endekslerinde ise Dow 
Jones, S&P 500 ve Nasdaq 
borsaları kasım ayını ciddi 
bir şekilde değer artışı kay-
dederek tamamladı. 

Borsa İstanbul rekor 
tazelemeye 
devam ediyor
Yurtiçi piyasalarda ise 

Borsa İstanbul, özellikle ban-
kacılık sektörü ve BIST 100 
içinde ağırlık oranı yüksek 
olan SASA ve HEKTAŞ gibi 
şirketlerin öncülüğünde rekor 
tazelemeye devam etti. Tahıl 
koridoru sürecinde ara bulu-
culuk rolünü üstelenen Tür-
kiye, anlaşmanın 12 ay vade 
ile uzatılmasının zeminini 
hazırlayacak adımlar attı. 

Aralık ayında yıl sonuna 
yaklaşılması nedeni ile glo-
bal fonlarda ve trader pozis-
yonlarında kâr realizasyonu 
yaşanabileceği gibi, ABD 
piyasalarının Noel tatiline 
girecek olması piyasalarda 
oynaklığın azalmasına ve 
fiyatlamaların daha denge-
li bir zeminde oluşmasına 
sebebiyet verebilir. Emtia 
cephesinde yaşanan tepki 
alımlarının devamı niteliğin-
de yaşanabilecek talep kar-
şılama dönemi ve küresel 
ticarette yaşanan daralma-
nın devamı BDI endeksinin 
yönünü belirleyecektir.
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Fransa, kurulma çalışmala-
rı yaklaşık 10 yıl süren ve 80 
türbinden oluşan kuzeybatı 
Fransa'da Brittany kıyılarındaki 
Saint -Nazaire Offshore Rüzgâr 
Santrali’ni hizmete soktu.

Rüzgâr çiftliği ilk elektrik 
gücünü Haziran 2022'de üre-
tirken ek nasellerde aşama 
aşama devam edildi. Tam üre-
tim kapasitesine ulaşan tesis,  
Loire-Atlantique'in yıllık elek-
trik tüketiminin yüzde 20'sine 
eşdeğer elektrik enerjisi sağla-
yacak ve her yıl 700 bin kişinin 
ihtiyacını karşılayacak. Rüzgâr 
çiftliğinin işletilmesi ve bakı-
mının sağlanması için sahada 
yaklaşık 100 kişi sürekli çalış-
ma hâlinde olacak. 

Proje, EDF Renewables ve 
Kanadalı Enbridge Inc ENB.
TO'nun bir yan kuruluşu olan 
EIH Sarl ve CPP Investments'ın 
ortak mülkiyetinde. Enbridgev 
aynı zamanda şu anda yapım 
aşamasında olan diğer üç Fran-
sız rüzgâr projesinin de ortağı. 
Fransız tersane ve altyapı üre-

ticisi Chantiers de l'Atlantique 
ise motor bölümü, elektrik 
trafo merkezi ve rüzgâr çiftliği 
yapılarının inşası için General 
Electric Renewable Energy ile 
birlikte çalıştı.

Rüzgâr çiftliği, EDF Group'un 
küresel yenilenebilir net ener-
ji kapasitesini ikiye katlayarak 

2030'da 60 GW'a ulaşma hede-
finin bir parçası. Şirket ayrıca, 
enerji yoluyla 2050 yılına kadar 
karbon nötr olmayı hedefleyen 
Fransa'nın Ulusal Düşük Kar-
bon Stratejisi’nde de koruma, 
nükleer enerji ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının hızlandı-
rılması gibi projelerle yer alıyor.

 HABER 03 

Fransa'nın ilk açık deniz rüzgâr çiftliği faaliyete geçti

Wabtec 
Corporation, 
HYPOBATT 
projesine katıldı
Amerika merkezli taşımacılık şir-
keti Wabtec Corporation, Avru-
pa limanlarındaki feribotlar için 
bir megavat şarj standardı ve 
altyapısı geliştirmeye odaklanan 
hiper güçlü gemi akü şarj sistemi 
(HYPOBATT) projesine katıldı.

Avrupa Birliği’nin Ufuk 
Avrupa Çerçeve Programı 
(HORIZON)’nın bir parçası olan 
HYPOBATT projesi, çok çeşitli 
gemi ve araç türleri için hızlı şarj 
sistemlerinde Avrupa'nın tekno-
lojik liderliğini genişletmeyi ve 
buradaki ulaşımın dönüşümü-
nü ilerletmeyi amaçlıyor. Proje 
aynı zamanda CO₂ emisyonları-
nı azaltmaya, Paris İklim Anlaş-
ması'nın hedeflerini karşılama-
ya ve iklim değişikliğine karşı 
mücadeleye hizmet ediyor.

Wabtec, gemilerin elektrifi-
kasyonunu ilerletmek için çalı-
şacak. Şirket, temas süresini, 
bekleme süresini ve bakım mali-
yetini azaltan deniz şarj çözüm-
lerini belirlemek için 42 aylık bir 
projeden sorumlu 18 ortaklı bir 
konsorsiyumda çalışacak.

Proje kapsamında ayrıca bir 
geminin aküsünü rıhtımdayken 
tamamen şarj etme kapasi-
tesine sahip, tam otomatik ve 
güvenli bir elektrikli gemi bağ-
lantı sistemi geliştirilecek.

Konsorsiyum, sistem için 
bağlantı süresini 30 saniyenin 
altına, şarj süresini yüzde 10'a ve 
rıhtım tarafını yüzde 20'ye indir-
meyi hedefliyor. Ayrıca proje, şarj 
kullanılabilirliğini yüzde 95 ve pil 
ömrünü yüzde 10 iyileştirmeyi 
hedefliyor.

Teknoloji, Almanya'nın Nord-
deich ve Norderney Limanları’nda 
tesst edilecek. Test, Reederei Nor-
den-Frisia nakliye şirketine ait bir 
gemide gerçekleştirilecek.
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Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Denizciler…

Yazmak üzere yola çıktığımız 2007 yılından 
bu yana hazımlı büyümeyi değer saydık.

Deniz ticaretinden ekonomiye, gemi 
inşa sanayinden akademi dünyasına, 
deniz savunma sanayinden jeopolitiğe, 
deniz hukukuna, deniz kültürüne bütüncül 
deniz ve denizcilik gücümüzü yansıtan ve 
geliştiren bir ihtisas yayını olduk.

Hedef kitlemize ve sektörümüze esin 
kaynağı olmaya devam ettik. 

Meraklı tarafımızı her zaman diri tut-
tuk. Ulusal hareketlerin, jeopolitik ihtiras-
ların ve kurulan ittifakların gizem yüklü 
sis perdelerini kaldırarak bir bir izini sür-
dük. Sorguladık, araştırdık ve inceledik. 
Devletimiz ve milletimizin menfaati için 
cesurca ve kararlı yazdık. Stratejik sevi-
yeli karar vericileri bilgilendirmeyi ve ön 
almalarına vesile olmayı hedefledik ve 
başarılı da olduk. 

MarineDeal News haber merkezi ve 
yazar kadrosunun öngörülü yaklaşımları 
ve tespitleri her yıl olduğu gibi bu yılda da 
büyük oranda gerçekleşti. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da gelen olumlu geri bildirim-
ler bizleri daha titiz çalışmaya sevk etti. 
Biliyoruz ki, stratejik öngörü bir armağan-
dır ve herkese verilmeyen bir ayrıcalıktır. 

Ülkemizin ilelebet var olması öngörülü 
beyinlerle mümkündür diye düşündük ve 
ülkemizin fikrî kalkınmasına katkı suna-
rak esasen bütüncül kalkınmamızı isteyen 
çok değerli isimlerle yazar kadromuzu yıl-
lar itibarıyla genişlettik. Amacımız; halkı-
mıza ve gelecek nesle değer katan örnek 
bir yayın olmaktı. Olmuşuz, söylendi, 5 
duyumuzla samimiyeti hissettik… 

Stratejik seviyeli karar vericilere yar-

dımcı olmak. Stratejik vizyon ve öngörü 
sahibi hedef kitleyi yakalayabilmek… Bu 
kişilerin entelektüel birikimlerine stra-
tejik önemde denizci zaviyeden katkı 
sunmak. Bu kitleler arasında basın-yayın 
ilkelerinden ödün vermeden köprü olarak 
daha geniş kitlelere ulaşabilmek. 

Yaptık…
Ne dedik: Ülkemizin ilelebet var olma-

sı öngörülü beyinlerle mümkündür.
İyi düşüncelere ve üstün niteliklere 

haiz, büyük ve güçlü bir ekonomiye ulaş-
makta ve kalkınmada sıklet merkezimi-
zin üretim üssünün Türkiye olduğunda 
hemfikiriz.

Bu ay elinizde bulunan bu sayımız, 
yazıyla “yüz sekseninci” rakamla yazarsak 
“180’inci” sayımız. Buraya erişene kadar 
çok şey öğrendik, öğrettik, yazdık, yaptık 
ve hep ilerledik…

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bir 
cumhuriyet neferi olarak gururluyum. 
Sektördeki 25’inci yılımızın, MarineDeal 
News’ün 15’inci yılının bu döneme denk 
gelmesinden son derece mutluyum. 
Kalemle kalemizi korumaya, kalemde 
kalemimi korumaya, harcında iyilik olan 
sözcükten kuleler oluşturmaya devam…

Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve 
sosyal kalkınması için fikir üreten, ulusal 
ve uluslararası gelişmeleri jeo-politik-
ekonomik vizyonuyla kuyumcu titizliğinde 
tartarak harmanlayan ve ürettiği bilgi-
sini halkımıza objektif ve tarafsız olarak 
aktaran başta değerli tüm ekibimize, kıy-
metli yazarlarımıza, bilgi ve görüşlerini 
okuyucularımıza özel paylaşan sektör 
paydaşlarına, uzmanlarımıza, bugünlere 

gelmemizde desteklerini esirgemeyen 
abonelerimize, kurumsal ilanlarını yayın-
lamada MarineDeal News’ü tercih eden 
reklamverenlerimize ve tedarikçilerimize 
teşekkür ederiz.

Ne dediysek oldu, oluyor… 
“Dinlenmemek üzere yola çıkanlar 

asla ve asla yorulmazlar” demişti büyük 
Atatürk Bursa Nutku’nda. Emanet aldı-
ğımız büyük Eserimizi gelecek neslimize 
emanet etmek sorumluluğunu taşıyoruz. 
Yolumuz uzun…

Bu yolculukta bize 
eşlik eder misiniz? 
Güncel ekonomik gelişmeleri, jeopo-

litik ortamda dinamik gelişen çıkar çatış-
malarını, tüm bunların küresel piyasalara 
yansımalarını ve uluslararası arenadaki 
aktörlerin gizli ve transparan ajandaları 
ile çok daha fazlasını analiz ederek sizler 
için kaleme almaya devam edeceğiz.

Ekonomi dünyasının bütüncül nabzını 
tutan, stratejik öngörü konseptine katkı 
sunan, jeopolitik ihtirasların, kurulan 
küresel ittifakların cephesindeki gelişme-
leri her ay Türkçe ve İngilizce yayımlanan 
MarineDeal News müdavimlerine daha 
geniş perspektiften yazarak eko-politik 
rehberlik etmeye hem basılı hem diji-
tal olarak aylık hem de internetten gün-
lük haber ve analizlerimizle aktarmaya 
devam edeceğiz. 

Küresel çekim merkezlerinin çatıştığı, 
birçok devletin yön tayininde zorlandığı, 
dahası kerteriz alabilecek alamet peşin-
de koşmayı sürdürdüğü mevcut karma-

şık konjonktürde, sizlere diğer aktörlerin 
çekişmelerini, amaçlarını, ideo-politik 
söylemlerini, stratejik seviyede fiilî ve 
psikolojik kurgularını, deniz, hava, kara 
temelli savunma ve güvenlik politikalarını, 
denizaşırı hamlelerinin arka planlarını bil-
gisel olgular ve sezgisel bir bakışla yalın 
ve tarafsız olarak aktarmayı sürdüreceğiz.

Kökü mazide olan âtîyim
Kendi gücüne dayandığında neler yaptı-

ğını, dahası gelecekte neler yapabileceğini 
küresel ölçekte her zaman ispat etmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, ülkemizi ilham kay-
nağımız olarak belirledik. Esin kaynağımız 
ve pusulamız; özgün ve eşsiz fikirleriyle, 
ufkun ötesini gören, içinde bulunduğumuz 
yüzyıla emsalsiz vizyonu ile rehberlik eden 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk oldu 
ve her zaman da olacaktır. 

Öyle ki…
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail 
Demir’e 17 Eylül 2022’de ülkemizin en 
büyük alana ve donanıma sahip tersa-
nelerimizden Sedef Tersanesi’nde inşa 
edilen Anadolu gemimizde gerçekleşen 
basın toplantısı sonrası 45 saniyeye yine o 
3 soruyu sıkıştırmayı başarıp sormuştum. 
Anadolu ve Trakya gemilerimiz, MİLGEM-
MİLDEN, TF 2000. Sayın Demir her zaman 
olduğu gibi nezaketle ve seri şekilde, soru-
larımı kısa ve net yanıtladılar: Göreceğiz. 
Hepsi sırayla gelecek. 

“(Anadolu gemimize kardeş ola-
rak) Trakya inşa edilecek mi, nasıl ve ne 
zaman?”. Deniz Kuvvetlerimizin proje ve 

dizaynını gerçekleştirdiği denizden hava 
savunma harbi muhribi TF 2000 proje-
miz hazır ve bu projemiz mevcut gücü-
müze kuvvet çarpanı olacak önemde. 
Bu nedenle TF 2000’in Anadolu gemi-
miz ile görev grupları kapsamında ne 
zaman gerçekleşeceğini, devam eden 
MİLGEM’den, gerçeklemesini heyecan-
la beklediğimiz MİLDEN’e millî tasarım 
projelerimizi yine sordum. Sayın Demir’in 
kararlı ifadesi oldukça anlamlı. Yeni bir 
yıla girerken üstelik Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında millî tasarım ve üretim 
projelerimizi heyecanla bekliyoruz. 

MİLGEM’in vizyonunu çok başarılı 
buluyorum. Aynı vizyonun devamı niteli-
ğinde stratejik bir silah olan nükleer, ileri 
teknolojik donanımda, millî tasarım bir 
denizaltı inşa etmemizi diliyorum. Deniz 
Kuvvetlerimizin bu yetenekte olduğundan 
şüphem yok. Yeter ki isteyelim.

Müdavimlerimiz bilir. MİLGEM’den 
hareketle MİLDEN (tasarımı ve üretimi 
millî denizaltı, mümkünse nükleer olma-
lı) vizyonunu da denizcilik basını olarak bir 
dosya hazırlayıp okurlarımıza sunmuş-
tuk. Uzman görüşleri alarak ilk biz kap-
samlı yazıya dökmüştük ve devamla onca 
makale ve habere yer verdik. O gün Sayın 
Demir’e sorularımın nedeni, gazetecilikte 
takip esastır ilkesi… 

Esasen miladı eminim çok daha eski-
ye dayanan ama o dönemin şartlarında 
kuantum sıçraması olarak adlandırsam 
abartmış olmayacağım ilk sıçramanın 
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasına denk 
geldiğini yorumluyorum. Kıbrıslı kar-
deşlerimize yapılan vahşeti, Devletimiz 
irade gösterdi ve Silahlı Kuvvetlerimiz bir 
barış harekâtı ile o zalimleri durdurdu. 
ABD’nin bu tarihi olay sonrası Türk mille-
tine karşı üst perdeden, “ambargo tehdit 
ve tahriklerine” baş eğmeyen şanlı Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik aklı Deniz 
Kuvvetlerimiz millî yetenek ve imkânlarla 
Stratejik Hedef Planı (SHP) kapsamında 
adeta imece ile ilmek ilmek yerli pro-
jeleri yaptı, yıllara sâri geliştirdi. Deniz 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
Savunma Sanayi Başkanlığımızın (1985) 
koordinesinde bu projeler yüksek karar-
lılıkla gerçekleştirilmede anbean ivme 
kazandı. Devlette devamlılık esastır. O 
günkü projelerimizden bugünümüze sür-
dürülen, güçlü devlet irademizin tecel-
lisidir. Son testleri başarıyla tamamla-
nan Anadolu gemimizle birlikte görev 
yapacak açık deniz görev gruplarımızı 
maviliklerde, Doğu Akdeniz’deki hak ve 
menfaatlerimizi korumada ve savunma-
da görmeyi dört gözle bekleyenlerdenim. 

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin dost ve müttefik ülke-
lerce tanınacağı günlerin yakın olduğunu 
seziyorum. 

Beni heyecanlandıran esas konu; 
projelerimizin millî imkân ve yetenekle-
rimizle yani Türk mühendislerinin dizayn 
etmiş ya da bazılarını şimdilik etmese 
de üretiyor olması. Anadolu gemisi inşa 
edilirken sivil bahriye de yetenek kazandı. 
Bilgi aktarımı hemen her alanda stratejik 
önemde. Millî güvenliğimiz için olmazsa 
olmaz mahiyette. Bu projelerin yöneti-
minde emekli kuvvet mensuplarının 
bulunmasını sivil bahriyeye bilgi aktarımı 
açısından önemli buluyorum. İlaveten, 
Deniz Kuvvetlerimizin Anadolu’nun kar-
deşi olacak Trakya gemimizin tasarımını 
yine aynı vizyonla ve millî imkânlarla yap-
masını hayâl ediyorum. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 
hazırlanırken kuruluş ülkümüzde olduğu 
gibi daima ileriyi hedefleyen MarineDeal 
News’ü takipte kalınız… 

Eksiklerimiz var. Giderilmesi için 
Devletimizin denizcileşme politikalarını 
planlı geliştirmesi şart. Topyekûn denizci-
leşmemiz temennisiyle, nice mutlu yıllara…
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ABD ile Çin arasındaki mücadele-
nin ivmelenerek devam ettiği ve 
ilişki sistematiğinin Tayvan, insan 
hakları, ekonomik rekabet, Ukray-
na Savaşı, Rusya'ya karşı tutum ve 
Kuzey Kore başlıklarında düğüm-
lendiği mevcut konjonktürde, ABD 
Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet 
Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi 
öncesinde Endonezya'nın Bali 
Adası'nda görüştü.

ABD ile Çin arasında küresel 
güç rekabetinin ve gerilimlerin 
arttığı bir dönemde gerçekleşen 
görüşmenin zamanlaması, içeriği 
ve sonuçları jeopolitikte yeni bir 
sayfanın açılmasına neden oldu. 
İlk defa yüz yüze görüşen iki lider 
ajandalarındaki kırmızı çizgileri-
ni gündeme getirseler de diyalog 
kanallarının açık tutulmasında ve 
gerilimden kaçınılmasında muta-
bık kaldılar. Bu görüşme, sonuçları 
itibarı ile “çatışmasız rekabet” ola-
rak adlandırılacak yeni bir döne-
min başladığını gösterdi. Kısaca, 
iki ülke arasında kaçınılmaz reka-
bet sürecek lakin iki taraf çatışma-
dan kaçınacak.

Çin-Rusya birlikteliğinde 
gedik açmak
Tarafların görüşme öncesi 

pozisyonları oldukça netti. Örne-
ğin Biden, kendisinin ve Şi’nin, 
ülkeleri arasındaki görüş ayrılık-
larını yönetebileceklerini ve iki 
liderin karşılıklı işbirliği alanları-
nı belirleme konusunda sorum-
lulukları olduğunu vurgularken, 
Şi ise Biden ile birlikte iki ülke 
arasındaki ilişkileri geliştirmeyi 
umut ettiğini, ABD’li mevkida-
şıyla samimi ve kapsamlı görüş 
alışverişinde bulunmaya hazır 
olduğunu açıkladı.

Aslında her iki lider G20 Zirve-
si öncesi yaptıkları açıklamalarla 

gerilimden uzak tutum sergileye-
ceklerinin emarelerini verdi. Biden, 
Çin'in son dönemde Ukrayna 
Savaşı ile bağlantılı olarak Rus-
ya ile arasına mesafe koyduğunu 
gözlediklerini belirterek, bu duru-
mu iki ülke ilişkilerinde olumlu bir 
gelişme olarak yorumladıklarının 
altını çizdi. ABD’nin Çin ile ilişki-
lerde Rusya kartını masaya koy-
ması dikkat çekerken, bu stratejik 
hamle G20 Zirvesi sonrası yeni bir 
oyunun kurulacağının işaret fişeği 
olarak görüldü.

ABD-Çin ilişkilerinde 
rehabilitasyon
Hatırlatalım Şi, kasım ayı başın-

da Almanya Şansölyesi Scholz ile 
Pekin'de yaptığı görüşmede Rus-
ya'nın Ukrayna'da nükleer silah 
kullanma tehdidini kınamıştı. G20 
Zirvesinde bu çıkışın Atlantik cep-
hede karşılık bulduğu anlaşılmış 
oldu. Esasen Rusya’nın nükleer 
silah kullanma tehdidinin iki ülke 
arasındaki ilişkilerin rehabilite 
edilmesinde bir manivela görevi 

gördüğü tespitinde bulunabiliriz.
G20 Zirvesi öncesi verilen şeker 

pembe mesajlar iki liderin üç saat 
süren görüşmesine de yansıdı. 
Görüşme sonrası yapılan açıkla-
malarda sergilenen saygılı ve yapı-
cı hava dikkat çekti. İki liderin 
asgari müşterekte buluşabilmesi 
G20 Zirvesi sonuç bildirgesine de 
yansıdı. Görüşme sonrası ABD 
cenahı “nükleer savaş” argüma-
nını öne çıkarırken, Çin tarafı ise 

"Tayvan'da kırmızı çizgiyi geçme-
yin" uyarısına öncelik verdi. İki 
liderin öne çıkan açıklamalarına 
odaklanalım.

ABD cenahı görüşmeyi 
nasıl gördü?
Her iki liderin nükleer savaşın 

asla yapılmaması ve asla kazanı-
lamayacağı konusunda mutabık 
kaldıklarını ve Ukrayna'da nükleer 
silah kullanımına veya kullanıl-
ması tehdidine karşı olduklarına 
temas eden Beyaz Saray, "Biden, 
Şi'ye, Washington'ın Çin ile güç-
lü şekilde rekabet etmeye devam 

edeceğini, ancak bu rekabetin 
çatışmaya dönüşmemesi, iki ülke-
nin rekabeti sorumluluk sahibi bir 
şekilde yönetmesi gerektiği” ifade-
lerini kullandı.

Beyaz Saray ayrıca, ABD ile 
Çin'in iklim değişikliği, küresel 
makroekonomik istikrar gibi ulus-
lararası konularda birlikte çalışı-
lacağını, iki ülke liderinin, iletişim 
kanallarının açık tutulması ve 
yapıcı çabaların derinleştirilmesi 
için uygun yetkililerin görevlen-
dirilmesi konusunda uzlaştığını 
açıkladı.

Kuşkusuz bunlar görüşmesinin 
arka planını yansıtan olumlu açık-
lamalar. Öte yandan Çin'in Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi, Tibet, Hong 
Kong ve insan hakları konusunda-
ki endişelerine de atıfta bulunan 
ABD tarafı, Tayvan konusunda 

“Tek Çin” politikalarının değişme-
diğini, herhangi bir tarafça statü-
konun tek taraflı değiştirilmesine 
karşı çıktıklarını ve Tayvan Boğa-
zı'ndaki barış ve istikrarın sürdü-
rülmesinin tüm dünyanın çıkarı-
na olduğunu kaydetti.

Ez cümle ABD’nin pozisyonu-
nu G20 zirvesi açılışında konu-
şan Biden net bir şekilde ortaya 
koydu. Şi ile görüşmesine yönelik 

"Bence birbirimizi anlıyoruz. Yeni 
bir Soğuk Savaş olmasına gerek 
yok... Birbirimize karşı her konuda 
açık ve nettik" ifadelerini kulla-
nan Biden, "Çin'in yakın zamanda 
Tayvan'ı işgal etme girişimi oldu-
ğunu düşünmüyorum. Tayvan 
Boğazı'nın iki yakası arasındaki 
sorunların çözülmesini istiyoruz" 
açıklamasında bulundu.

Çin: “Şi, Biden'ı, Tayvan'da 
kırmızı çizgiyi aşmaması 
için uyardı”
Çin tarafı ise iki ülke liderinin 

yaptığı görüşmeye Tayvan optiğin-
den bakmayı tercih etti. Çin Dışiş-
leri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada Şi'nin Biden'a "Tay-
van'da kırmızı çizgiyi geçmeyin" 
uyarısında bulunduğu kaydedildi. 
Tayvan sorununun, Çin'in temel 
çıkarlarının tam merkezinde yer 
aldığını, Çin-ABD ilişkilerinin siya-
si temelinin ana ilkesi olduğunu 
belirten Çin Dışişleri, Tayvan soru-
nunun çözülmesi Çinlilerin mese-
lesidir yaklaşımını ortaya koydu.

ABD'ye meydan okumak 
niyetinde değiliz
Çin Dışişleri mevcut koşullar 

altında Çin ile ABD’nin daha faz-
la ortak çıkarı paylaştığına, Çin'in 
ABD'ye meydan okumaya, onun 
yerini almaya veya mevcut ulus-
lararası düzeni değiştirmeye çalış-
madığına temas ederek iki tarafı 
birbirine saygı duymaya davet etti.

ABD'nin kapitalizm, Çin'in 
ise sosyalizm yoluyla kalkınma-
yı benimsediğini, her iki tarafın 
da bu farklılığa saygı göstererek 
birbirlerini kendi ölçüsüne göre 
yeniden şekillendirmeye, diğerinin 
sistemini sarsmaya ve değiştirme-
ye çalışmaması gerektiğini vurgu-
layan Çin, "Nasıl ki, ABD'nin Ame-
rikan stili bir demokrasisi varsa, 
Çin'in de kendine özgü bir demok-
rasisi var. Her ikisi de kendi ulusal 
koşullarına uygun. Çin'de uygu-
lanan halk demokrasisi ülkenin 
gerçeklerine, tarihine, kültürüne 
uygun ve halkın iradesini yansıtı-
yor" açıklamasında bulundu.

Blinken Çin yolcusu, Austin 
Hint-Pasifik turunda
Biden ile Şi arasındaki yapı-

cı görüşme trafiği ilk meyvesini 
gecikmeksizin verdi. Beyaz Saray, 
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 

Jeopolitikte yeni milat: Çatışmasız rekabet

“On Everything  
That’s On Sea”
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Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. 
G20 Zirvesi sonrası ABD’nin Asya-
Pasifik Bölgesi’ne yönelik diploma-
tik hamleleri ise hız kesmedi.

Kamboçya Seam Reap'te 23 
Kasım’da düzenlenen 9’uncu ASE-
AN Savunma Bakanları Toplantı-
sı’na katılan ABD Savunma Bakanı 
Austin, öncesinde dikkat çeken bir 
Endonezya ziyaretine imza attı. 
Jakarta'da Endonezyalı muhata-
bı ile görüşen Austin, Endonez-
ya’ya Ukrayna'ya verdiği destek 
için teşekkür ederek, özgür ve açık 
bir Hint-Pasifik sağlamak için iki 
ülke arasındaki askerî işbirliğini ve 
angajmanları artırma sözü verdi.

İvmelenen Çin etkisi nedeniyle 
son dönemde önemi her geçen 
gün artan Hint-Pasifik'te daha 
fazla güvenlik ve işbirliğinin ele 
alındığı görüşmede Endonezya 
Savunma Bakanı Subianto, Aus-
tin'in ziyaretini "dostluk, işbirliği ve 
ortaklığın" sembolü olarak nitelen-
direrek, ABD ihtiyaç duyduğumuz 
zamanlarda bizim için her zaman 
iyi bir dost olmuştur açıklamasın-
da bulundu.

ABD’nin sarsılmaz taahhüdü
Ziyaretin arka planını ise 

Pentagon ifşa etti. Bakanlıktan, 
Austin'in Endonezya ziyaretinin 
maksadını "Endonezya silahlı 
kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği 
artırmak ve modernizasyonunu 
desteklemek" olarak açıkladı. G20 
Zirvesi’nde yakalanan olumlu 
havaya karşın, ABD’nin geçen ay 
yayınlanan Ulusal Savunma Stra-
tejisi çerçevesinde Çin'i çevrele-
mek üzere bölge ülkelerine yöne-
lik angajmanlarını sürdürdüğünü 
görüyoruz. Bölgede Filipinlerden 
sonra Endonezya ile de ilişkile-
rine özel önem atfeden ABD’nin, 
denizde silahlı bir saldırı olması 
durumunda Filipinler'i savunmak 
için "sarsılmaz taahhütte” bulun-
duğunu dikkatinize sunalım. 

Savunma Bakanı Austin, 

Cakarta'da Endonezyalı mevkidaşı 
ile görüşmesinin ardından ASEAN 
Savunma Bakanlarının toplantısı 
için geldiği Kamboçya'da Filipinler, 
Vietnam ve Kamboçyalı muhatap-
ları ile de görüştü. Hatırlatalım, 
Çin bölgede Papua Yeni Gine ve 
Solomon Adaları gibi Pasifik ülke-
leriyle daha güçlü bağlar kurmaya 
çalışırken, ABD'yi bölgede NATO 
tarzı bir müttefik bloğu kurmaya 
çalışmakla suçlamıştı.

Konuyla bağlantılı olarak ara-
lık ayında İngiltere ve Japonya’nın 
Asya-Pasifik’te yeni bir askerî işbir-
liği anlaşmasına imza atacaklarını 
dikkatinize sunalım. Anlaşmanın 
amacı kuşkusuz Hint-Pasifik Böl-
gesi’nde işbirliğini güçlendirme 
minvalinde şekillenecek. Son ker-
tede AUKUS’un Japonya’yı içine 
almış versiyonunun doğumuna 
şahit olabiliriz. Çin ise bu ham-
lelere koşut olarak çok katmanlı 
bir güvenlik denklemi tesis etmeyi 
hedefliyor. 

Kurulan denklemde Almanya 
(AB)’nın rolü 
Ukrayna krizinde tümüyle ABD 

çizgisini benimseyen Almanya'nın 
Merkel sonrası dönemde içine 
düştüğü hazin durum şaşkınlıkla 
takip ediliyor. Bu algıya son vermek 
isteyen Şansölye Scholz, kasım ayı 
başındaki Pekin ziyaretinde ezber 
bozmaya ve makas değiştirmeye 
çalıştı. Çin ziyaretinde Alman-
ya'nın millî çıkarlarını önceleyen 
bir görüntü veren Scholz, Berlin'in 
Çin ile ilişkilerini üçüncü taraflar 
üzerinden şekillendirmeyeceğini 
ilan etti. Nitekim ziyaret sonrasın-
da iki ülke arasındaki işbirliğinin 
çok boyutlu geliştirilmesi kararı 
alındı.

Scholz’un Çin ziyareti Alman 
dış politikasındaki açmazları ve 
kafa karışıklığını göstermesi bakı-
mından oldukça manidar ve 
yakın gelecekte ülke siyasetinde 
bir kırılmaya neden olabilir. Ukray-

na meselesinde izlediği politika 
nedeniyle sıkışan Almanya, Çin 
ile ilişkilerde (daha doğru bir ifade 
ile ABD-Çin rekabetinde) ABD’nin 
kayığına binmek istemiyor.

Nitekim ABD’nin Çin’i çevre-
leme stratejisi uyguladığı mevcut 
konjonktürde Scholz’un iş insan-
larıyla birlikte Çin'i ziyaret etmesi, 
Alman perspektifini göstermesi 
bakımından anlayana çok boyutlu 
bir mesaj niteliği taşıyor. Hatırlata-
lım, evvelden Macron Çin’e birlikte 
gitme ve ortak Avrupa mesajı ver-
me teklifinde bulunmuş, Scholz 
ise bunu reddetmişti. Çin söz 
konusu olunca Almanya’nın müs-
takil hareket etmeyi tercih ettiğini 
görüyoruz.

Almanya’nın parçalı 
iç politik yapısı
Ancak Almanya’nın parçalı iç 

politik yapısı Ukrayna’dan sonra 
Çin özelinde de bir takım sorunları 
beraberinde getirebilir. Halen ikti-
dar ortağı olan Yeşillerin, Atlantik 
yapıya müzahir tutumu Alman-
ya’nın bağımsız ve güdümsüz bir 
dış politika izlemesine engel teşkil 
ederek dış politikada savrulmalara 
neden oluyor. Bu nedenle Alman 
dış politikasında “iki farklı Alman-
ya” görmek durumunda kalıyoruz.

Bir tarafta Çin ile işbirliği yap-
mak isteyen Merkel döneminin 
mirası Almanya, diğer tarafta ise 
Atlantik çizgisine payanda olmuş 
Yeşillerin sürüklediği Almanya. 
Almanya’nın içine düştüğü bu sıkı-
şıklığın yakın gelecekte ülkede bir 
siyasi krize neden olması ve erken 
seçimi tetiklemesi ihtimal dâhi-
linde görülebilir. Bunu not edelim. 
Zira Almanya’nın dış politikada 
bu parçalı ve ikircikli tutumunu 
muhafaza etmesi rasyonel ve sür-
dürülebilir değil. Alman seçmen-
lerin Ukrayna meselesinde ABD’ye 
verilen koşulsuz desteğe tepkisi de 
göz ardı edilemeyecek bir seviyeye 
ulaşmış durumda. Üstelik genel 

kış da kapıyı çalmak üzere.

Scholz: Çin değiştikçe 
biz de değişmeliyiz
Almanya’nın jeopolitik açma-

zını Scholz’un Çin’e yönelik tes-
piti ile bitirelim. “Çin değiştikçe 
bizim de ona bakış açımız ve iliş-
kimiz de değişecek. Soğuk Sava-
şı yaşayan bir ülkeyiz ve bunun 
acısını en çok çeken bölünmüş 
bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz bu tür 
kutuplaşmalara karşıyız. Çin’den 
ayrılmak istemiyoruz ve ilişkile-
rimizi üçüncü bir taraf belirlesin 
istemiyoruz” tespitinde bulunan 
Scholz, değişen Çin’e koşut olarak 
Almanya’nın da değişmesi gerek-
tiğini vurguluyor. Böylelikle zım-
nen de olsa Almanya’nın ABD’nin 
Çin politikasına boyun eğmeyece-
ğini ilan etmiş oluyor. Son kertede 
Almanya, Ukrayna meselesinden 
farklı olarak,  kurulan Çin denkle-
minde edilgen tutumunu etkene 
evirmiş oluyor.

G20 Zirvesi’nin ardından 
aktörlerin pozisyonları
ABD bakımından Rusya hasım, 

Çin ise rakip güç olarak görülü-
yor. G20 Zirvesi öncesi gerçekleşen 
Biden-Şi görüşmesinde, çatışma-
sız rekabet döneminin başladığı 
ilan edilmiş oldu. Ez cümle iki 
ülke arasında kaçınılmaz rekabet 
devam edecek lâkin taraflar sıcak 
çatışmadan kaçınacak. Mutabık 
kalınan bu yaklaşımın payanda-
sını ise nükleer silahların kulla-
nılmaması, ötesinde kullanımına 
yönelik tehditlerden dahi kaçı-
nılması oluşturacak. Bu noktada 
ABD ile Çin’in Rusya’nın nükle-
er silah söylemlerine karşı görüş 
birliği ve eş güdüm sağladıkları 
sonucuna varabiliriz. ABD bakı-
mından öncelik, Çin’in Ukrayna 
meselesi sonrası takındığı prag-
matik yaklaşımı sürdürmesi, nihai 
hedef ise Çin-Rusya birlikteliğinde 
gedik açmak. 

G20 Zirvesi’ne düşük seviye-
li (Lavrov tarafından temsil edil-
di) katılan Rusya’nın hedefi Çin 
ve Hindistan’ın desteğiyle Zirve 
sonuç bildirisinin yayımlanmasını 
engellemekti. Rusya hesap hata-
sı yaptı. Zira Çin, nükleer silah 
kullanım tehditlerini önceleyerek 
ABD’ye yeşil ışık yaktı ve sonuç 
bildirisinin yayınlanmasının önü-
nü açtı. Şüphesiz bu durum Rusya 
cenahında rahatsızlık yarattı.

G20 üyelerinin çoğunluğu 
Ukrayna’daki savaşı şiddetle 
kınarken, üyelerin tümü çatışma-
nın küresel ekonomideki kırılgan-
lığı artırması ve gerekli önlemle-
rin alınması konusunda mutabık 
olduklarını açıkladı. Bu durum 
Ukrayna’da geri adım atmaması 
durumunda Rusya’nın izolasyo-
nunun süreceğini gösterdi.

Denklem çözülür mü?
Çin’in ABD ile çatışmasız reka-

bet kuramı üzerine tesis ettiği 
anlayış birliği ilerleyen günlerde 
Rusya-Çin ilişkilerinde soğuma-
lara ve kopuşlara neden olabilir. 
Benzer durum ABD ile Almanya 
arasında Çin’e bakış açısı nede-
niyle de yaşanabilir. Mevcut kon-
jonktürde, kısa vadede Çin-Rus-
ya birlikteliğinin devam edeceği 
aşikâr. Son kertede Rusya-Çin 
birlikteliğinin geleceği ABD’nin 
Çin’e karşı izleyeceği politikalar 
minvalinde şekillenecek. ABD’nin 
rekabeti uzlaşılan çerçevede sür-
dürmesi durumunda Çin tedricen 
Rusya’dan uzaklaşabilir.

Kuşkusuz bu durum jeopo-
litikte zaman içinde çok büyük 
kırılmaları da beraberinde getire-
bilir. Önümüzdeki dönemde gözler 
ABD-Çin rekabetine odaklanırken, 
denklemin diğer bilinmeyenle-
ri Rusya, Almanya, Hindistan ve 
Japonya’nın yapacağı hamleler, 
denklemin çözülmesine ya da 
daha da karmaşık hale gelmesine 
neden olabilir.
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Denizcilik, dünya ticaretinin çarkla-
rının dönmesini sağlayan kadim bir 
sektör. Binlerce yıldır insanlar deniz-
ler üzerinde seyir ediyor ve dünya-
nın gelişimi bu şekilde sağlanıyor. 
Bu denli önemli bir sektörün de 
çarklarının işlemesinde en önemli 
etken kuşkusuz denizciler. Aylarca 
suüstünde oldukça zor şartlarda ve 
yıllara dayanan katı bir yönetim 
biçiminde çalışmak zorunda kalan 
deniz çalışanlarının izole yaşam 
şartlarına aile özlemleri gibi pek çok 
olumsuz baskı da ekleniyor. 

Bu anlamda çalışma şartla-
rı en zor mesleklerden birisi olan 
denizciliğin emekçilerinin psikolo-
jik durumlarının gözetilmesinin ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. 
Türkiye’de denizcilik psikolojisinin 
önemini vurgulamak ve denizcile-
rin çalışma ortamlarında uğradık-
ları zorluklar konusunda farkında-
lık yaratmak amacıyla kurulmuş 
Deniz Psikolojisi Derneği’ni ziyaret 
ettik.

Derneğin kurucu üyelerinden, 
Deniz Ulaştırma Mühendisi Önder 
Bölükbaşı, Sayman Üye Deniz Ulaş-
tırma ve İşletme Mühendisi Kaptan 
Gökhan Ayaz ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Klinik Psikolog 
Ferhat Yaka ile bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

Denizlerde çalışmış, bahse konu 
zorlukları bizzat tecrübe etmiş 
denizcilerin kurmuş olduğu Dernek 
daha yolun başında olmasına rağ-
men pek çok çalışmada yer almış 
durumda. Denizcilik gibi köklü ve 
katı bir kültüre sahip bir sektörde 
insanları psikoloji anlamında bilinç-
lendirmek adına çok fazla çalışma-
ya ihtiyaçları olsa da bu konuda 
oldukça kararlı olmaları isimleri-
ni daha çok duyacağımız günlerin 
yakın olduğunu gösteriyor.

Derneğinizin kuruluş sürecin-
den ve amaçlarından bahsedebilir 
misiniz?

Önder Bölükbaşı: Derneğimizde 
kurucu üyeler olarak 3 tane deniz-
ci, iki tane de psikolog bulunuyor. 
Denizciler olarak eskiden beri arka-
daş olan insanlardık. Biz denizde 
çalışmayı bırakmamızla ilgili sürek-
li olarak konuşuyorduk. İnsanla-
rın yaşadıkları, kendi yaşadığımız 
problemleri konuşuyorduk. Zaman 
zaman da psikolog arkadaşlarımız 
bu sohbetlere dâhil oluyordu. Bu 
yaşadıklarımızın çok da normal 
olmadığı, diğer birçok sektörde çalı-
şanların ruhsal sağlıklarıyla ilgili 
çalışmalar yapıldığı ve uygulama-
ların geliştirildiğini konuşuyorduk. 
Denizcilik sektörü neden bunlar-
dan mahrum diye düşündük. Evet, 
denizcilik sektörü kapalı bir sektör, 
kendine has çalışma standartları 
olan zor bir sektör. Ama uluslararası 
bu sektörü olduğundan daha da 

zorlaştıran bir sürü faktör var. 
Derneği kurduğumuzda ilk ama-

cımız bu konularda bir farkında-
lık oluşturmak, eksiklikleri açığa 
vurmak ve yapılması gerekenler 
i insanlara anlatmaktı. 

Gökhan Ayaz: Denizde çalıştığı 
süre boyunca çok zorluk yaşamış 
bir insanım. Üniversitelerle birçok 
seminere katıldık. Türkiye'de çok 
nadir kişinin çalışma yaptığı bir 
alan. Hatta dünyada da bu sayı çok 
az. Bir kere psikolojinin 54 alt dalı 
olmasına rağmen henüz denizcilik 
psikolojine dair bir alt dal bulun-
muyor. Havacılık ciddi anlamda 150 
yıldır olan bir meslek olmasına rağ-
men psikolojide bir alt dal olarak 
değerlendiriyor, literatüre girmiş ve 
pek çok bilimsel çalışma yapılmış. 
Ancak dünyanın en eski meslekle-
rinden birisi olan, neredeyse insan-
lık var olduğundan beri olan deniz-
cilik özelinde böyle bir durum yok. 
Çünkü denizcilik içerisinde kendi 
hiyerarşik düzeni olan kapalı bir 
alan. İnsanlar bir düzen oluşturmuş 
ve o düzene uygun devam ediyor. 
Denizcilik çok zor bir meslek ve bu 
konuda bir çalışma olmadığı için de 
içindeki zorluklara göre bir düzen 
geliştirilmiş ve bu düzen kabul edil-
miş. Kişileri de genelde bu duruma 
hazırlamadan denize gönderiyorlar. 
Aslında zorluk okulda başlıyor. 

Kişiler kendilerini bu duruma 
bireysel olarak hazırlayabilir ancak 
biz bunun özellikle okullarda veri-
len bir eğitimle gerçekleşmesini isti-
yoruz. Çeşitli okullardan öğrenciler-
le yaptığımız görüşmelerde deniz-
lerdeki en büyük problemin, yal-
nızlık, stres, kaygı ve uzakta olmak 
gibi kendi psikolojileriyle alakalı 
durumlar olduğunu söylediler. Hiç-
bir okulda da bu konuda bir eğitim 
verilmiyor. Bizim amacımız zaten 
öğrencilikten başlayarak insanları 
bilimsel yollarla gemilere hazırla-
mak. Geleneksel yollarla ağabey-
kardeş ilişkisiyle değil de psikolo-
jik dayanıklılığı artıracak metotları 
öğreterek, psikolojik ilk yardımı 
öğreterek yardımcı olmak istiyoruz. 
Bunların bilimsel metotlarla teknik, 
taktik yolları ve eğitimleri var. 

Önder Bölükbaşı: Biz bu işe giriş-
tiğimizde destek aldığımız kadar 
tepki de gördük. Özellikle sektörün 
içindeki bazı kesimler, “Denizcilik 
böyle bir şey, şartları bu, zorlukları 
var. Bunlara katlanamayacak olan-
lar zaten denize gelmesin” dediler. 
Bakış açısı bu. O zaman toplumun 
geneline baktığımızda, birçok insanı 
yaptıkları meslekten, mesleklerinin 
zorluklarından dolayı men edebi-
liriz. Denizlerde yaşanan ve bizim 
görmediğimiz pek çok problem var. 
Bu durumlar gemilerde zaman 
zaman şiddet olaylarına kadar 
uzanabiliyor. Hatta aile içi şiddete 
sebep olabilecek kadar etki yarata-
biliyor. Bunların önüne geçmek için 
nasıl günlük hayatımızda çalışma-
lar yürütülüyorsa, aynısı kendine 
has zorlukları olsa da denizcilikte 
de gerçekleştirilebilir. Denizlerde, 
gelişen teknolojiyle pek çok oto-
matik sistem kullanılmaya başladı. 
İnsanlar artık belli bir saatten sonra 
kamaralarına çekilip gemiyi kendi 
haline dahi bırakabiliyorlar. Buna 
rağmen gemi arızlarının ve kaza-
larının yüzde 75’lik kısmını insan 
hataları oluşturmaya devam ediyor. 
Bunun da yüzde 70’inin üstünde 
bir kısmı insan psikolojisiyle alâka-
lı. Şu anda denizcilikle ilgili yapıla-
cak yatırımların en büyüğü insana 
yapılması gereken yatırım. Bu soru-
nu herkesin kabul etmesini sağla-
malıyız. 

Ferhat Yaka: Gemiler kimi 
zaman 1 ay seyir edebiliyorlar. Siz 
buraya test yapmadığınız için gön-
derdiğiniz psikolojisi bozuk bir kişi 
yüzünden gemideki onlarca kişinin 
ruhsal, hatta fiziksel sağlığını tehli-
keye atabiliyorsunuz. Gemiye çıkan 
insanların psikolojik testlerden 
geçmesi, temel psikolojik destek 
eğitimleri alması ondan sonra yola 
çıkması gerekiyor. 

Gökhan Ayaz: Biz gemilerden 
7/24 psikologlara ulaşılabilecek, Tele 
Sağlık sistemi gibi bir sistem kur-
mak istiyoruz. 

GEMİMO’yla ortaklaşa bir semi-
nerimiz oldu. Sektör temsilcilerine 
yapmak istediklerimizden bahsettik. 
8 Mart’ta kadınlar için bir semi-

ner yaptık. Öğrencilere ücretsiz 
psikolojik eğitimler veriyoruz, ver-
meye de devam edeceğiz. Çalıştay 
düzenlemeyi düşünüyoruz. Alanın-
daki uzman kişileri çağırıp deniz-
cilik alanında hâlihazırda bulunan 
sorunlarına, ilgili bilimsel çözümler 
üreteceğiz. Ordu Üniversitesi ile bir 
çalışma yürütüyoruz ve Denizcilik 
Psikolojisi dersinin müfredat olarak 
üniversitelere sokmak istiyoruz. 

Denizcilik psikolojisinde çalış-
malar yürütecek bir çalışma grubu 
kuracağız. İTÜ’den Prof. Dr. Leyla 
Tavacıoğlu önderliğinde alan içeri-
sinde bilimsel çalışmalar yaparak, 
akademisyenlerden ve denizciler-
den oluşan bir grupla çözümler 
araştıracağız. Denizcilik psikolojisi 
dergisi çıkartmak istiyoruz. Gemi-
lerde denizcilik psikolojisiyle ilgili 
bilgilendirici posterler bulundur-
mak istiyoruz. Denizciliğin her ala-
nında yer almak istiyoruz. Denizaltı-
na kadar çalışmalarımız bulunuyor.  

Ferhat Yaka: Kişilere yapılan 
testlerin belirli sıklıkla devam etme-
si gerekiyor. Şu anda bir problem 
olmaması daha sonra da olmayaca-
ğı anlamını taşımıyor. Bizim uygu-
ladığımız testler riskleri azaltmak 
adına. Şu anda sadece ihtimâller 
söz konusu. Bu testler yapılırsa böy-
le ihtimâller kendini belli eder.

Denizlerde en çok yaşanan 
problem nedir?

Denizcilik depresyonun en çok 
yaşandığı sektör. Bu tür hastalık-
larda sıklıkla hasta kişi işlevselliğini 
kaybetmeye başlar. İş performansı 
azalabiliyor veya işten ayrılabiliyor. 
Sosyal ilişkileri bozuluyor. Bu işlev-
selliğini kaybetme kısmı da kişiyi 
izole olmaya götürüyor. Kişi evinden 
çıkmıyor, boş zaman aktivitelerini 
yapmıyor ve sosyal ilişkilerini bitiri-
yor. Bu depresyonun etkisiyle ortaya 
çıkar ancak aynı zamanda depres-
yonu da oldukça besleyen bir faktör. 
Bizi depresyona iten şeyler hayatı-
mızda karşılaştığımız stres faktörle-
ri ve bunlarla ne kadar başa çıkabil-
diğimiz veya ne kadar başa çıkama-
dığımız. Bunun tabii ki genetik ve 
çevresel faktörleri var. Denizcilikte 
bu tür stresörlere çok fazla maruz 

kalınıyor. Kişilerin hâlihazırda pato-
lojik bir problemi varsa ve denize 
çıkıyorsa stresörlere maruz kaldıkça, 
bununla ilgili bir destek almadıkça, 
gemiden ayrılamayınca ve sevdik-
leriyle bir araya gelemeyince stre-
sörlerin şiddeti daha fazla artıyor. 
Sonucunda da patolojileri görmeye 
başlayabiliyoruz. Burada depresyon 
da ortaya çıkabilir, kaygı da ortaya 
çıkabilir, panik atak da ortaya çıka-
bilir, belli travmatik deneyimlerin 
ardından tikler vs. de ortaya çıkabilir. 
Travma sonrası stres bozuklarına 
sebep olabilir. Daha ağır patolojik 
sonuçlar da oluşabilir. Bu biraz da 
hangi olayla karşılaşıldığı, genetik 
temelin ne durumda olduğu ve 
psikolojik dayanıklılık dediğimiz 
faktörle etkili. Bu biraz geçmiş tec-
rübelerle, bu sorunlarla nasıl başa 
çıkılacağını öğrenip öğrenmemeyle 
alâkalı. Deniz bunların yaşanması-
na çok müsait bir ortam. 

Denizlerdeki hiyerarşik düzen 
psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Gökhan Ayaz: Denizlerdeki 
hiyerarşiye karşı değilim. Ancak 
hiyerarşik düzende uygulama prob-
lemleri var. Kişiler bu konuda da 
eğitilmeli. Nereye kadar yetki kul-
lanabilir, karşısındakini ne kadar 
zorlayabilir, karşısındaki ne kadar 
katlanabilir. Bunları bilme ve değer-
lendirme konusunda kişiler yetersiz 
kalıyor. Ayrıca sivil bir ortam oldu-
ğu için sınırlar yeterince çizileme-
miş durumda. Sınırlar kişilere göre 
değişebiliyor. Bu durum da tam bir 
askeri düzenle olmadığı için kötü 
kullanımlara neden olabiliyor ve 
kişiler buna karşı çok hazırlıksız 
yakalanıyor. 

Ferhat Yaka: Hiyerarşik düze-
nin temelinde bir organizasyon var. 
Organizasyonun içeresinde insanlar 
var ve bu insanların bir organizma 
gibi yönetilmesi gerekiyor. Dolayı-
sıyla birilerinin ast birilerinin üst 
olması gerekiyor. Yönetim eğitimi 
verilen, belli yetkinlikler isteyen bir 
alan. Bugün şirketler bir yönetici 
getirecekleri zaman yeni mezunla-
rı alıp bu konuda eğitiyorlar. Ama 
denizlerde bu durum yetkinliğe 
bakılmaksızın sadece kıdeme dayalı 
olarak gerçekleşiyor. 

Önder Bölükbaşı: Denizcilikte 
şöyle bir problem var. Normalde 
insanlar işten çıktıkları zaman ken-
di sosyal hayatlarına devam ede-
biliyorlar. Gemide böyle bir durum 
söz konusu değil. Özel hayatınız, iş 
hayatınız ve günlük hayatınızı bera-
ber yaşadığınız bir ortamdan bahse-
diyoruz. Bir mobbing olduğu zaman 
bu her alana yansıyor ve çok daha 
şiddetleniyor. Kişiler de burada ken-
di sınırını görmekte zorlanıyor. 

Ferhat Yaka: Köklü bir kültür-
den de bahsediyoruz. Hem yönetim 
becerişleri çok da iyi olmayan biri-

Deniz psikolojisinin önemi
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sini yönetime getiriyorsunuz hem 
de sınır çizecekleri noktayı bilmi-
yorlar. Bence denizcilerin en büyük 
problemi burada başlıyor. Hem 
iş anlamında hem ast üst ilişkisi 
anlamında. Benim hayatıma sen ne 
kadar karışabilirsin, neyi nasıl söy-
leyebilirsin, ne kadar benim sınırımı 
aşabilirsin, nerede durman gereki-
yor? İş hayatı nerede başlıyor, özel 
hayat nerede başlıyor? Bu durum 
oldukça karman çorman. İşin kötü-
sü kadın denizcilere de mobbing 
uygulanıyor. Mobbingi sadece üstler 
uygulayacak diye bir durum söz 
konusu değil. Buralarda sorun hep 
sınırı bilmemek. Bir işi çok iyi yapı-
yor olmanız sizin yönetici olmanız 
gerektiği anlamını taşımıyor.

Önder Bölükbaşı: Yöneticiniz 
sizin çalışma saatlerinize karışabi-
liyor, ne zaman dışarı çıkıp bir içki 
içebileceğinize, yemek yiyebileceği-
nize, saatlerinize hatta çıkış izinle-
rinize karar verebiliyor. Ne zaman 
uyuyabileceğinize karar verebiliyor. 
Salonda ne kadar oturabileceğinize 
karar verebiliyor. Böyle bir yöneti-
cinizin olduğunu ve çok da sağlıklı 
birisi olmadığını düşünün. Olay çok 
daha farklı boyutlara gidebiliyor.

İnsanlar buna nasıl hazırlana-
bilir?

Ferhat Yaka: Bu süreçler öyle bir 
noktaya gelebiliyor ki bazen bir dik-
ta rejimine evirilebiliyor. Buna nasıl 
hazırlanılabilir diye düşünmekten 
ziyade buna hazırlanmak mümkün 
müdür, gerekli midir? Sorularını 
sormak gerekiyor. Asıl düzeni biraz 
değiştirmek gerekmez mi?

Psikolojik dayanıklılıkla ilgili belli 
prosedürler var. Boş zaman aktivi-
teleri olabilir. Belli bir inançları olan 
kişiler için ibadet olabilir. Belli bir 
inancı olmayan kişiler için de yoga 
veya meditasyon gibi etkinlikler iyi 
gelebilir. Sevdiğiniz kişilerle iletişim 
iyi gelebilir. 

Bizim toplumumuz ataerkil 
olduğu için özellikle erkeğin güçlü 
olması veya erkek olmasa da güç-
lü olmak veya kırılgan olmamak 
önemli sayılır. Bunların ötesinde 
insan olduğumuzu düşündüğü-
müzde bunlar çok gerçekçi gelmi-
yor. Çevrenize sizin de kırılgan ola-
bildiğinizi göstermek, güvendiğiniz 
insanlara bunu açmak, anlatmak 
destek olabilir. 

Bunlar denizde pek gerçekçi 
olmayabiliyor. Denizciler, bizim iki 
kişiliğimiz var derler. Biri normal 
kişiliğimiz diğeri denizdeki kişiliği-
miz. Bu ortamda kendinizi tama-
men açmanız mümkün olmaya-
biliyor. 

Önder Bölükbaşı: Burada 
sorumluluk sadece denizcilere düş-
müyor. Şirketlerin de IMO gibi kuru-
luşların da devletlerin de görevi var. 
Denetimler oldukça önemli. Sek-
törün bütün çarkları bunu önem-
semeli ve denetlemeli. İnsanın 
varolduğu yerde her zaman birçok 
problem ortaya çıkabilir. Bunların 
denetlenmesi de bu tür problemle-
rin önlenmesine veya azaltılmasına 

vesile olabilir. Uygulayıcı tarafların 
da bu bilinçte olması gerekiyor.

Denizcilikte bir insanın gemiye 
gitmeden önce belirli psikolojik eği-
timleri alması gerekiyor. Hem kendi 
sınırlarını koruma hem kendisini 
bilme ve sorunlarla karşılaşınca 
başa çıkabilme ve denizdeki bir 
arkadaşını bu sorunlarla boğuşur-
ken gördüğünde ona destek olabil-
me ve yönlendirebilmesi adına bu 
eğitimleri alması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Gemilere binmeden önce 
belirli psikolojik testlerin yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Gemide-
ki seyir boyunca bu kişilerin takip 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Gemilerdeki olası problemlerde ve 
travmalarda aranabilecek bir pro-
fesyonele erişimin olması gerektiği-
ni düşünüyoruz. 

Ferhat Yaka: Denizcilik psikoloji-
sinde çok geniş kapsamlı bir eğitim 
verilmesi gerekiyor. Kişiler, şirket-
ler, kara çalışanları, hatta aileler bu 
eğitimlerden geçmeliler. Bunların 
ötesinde denizcilerin öncelikle psi-
kologlarla tanışması gerekiyor. Bu 
şirket içi seminerlerle de olabilir, 
STK çalışmalarıyla da olabilir. Psiko-
loglarla tanışsınlar ki kafalarındaki 
psikolog algısının değişmesi sağ-
lanabilsin. Psikologların dizilerden 
veya filmlerden farklı şeyler uygula-
dıklarını ve bu uygulamaların da işe 
yaradığını görebilsinler. 

İş kazalarının psikolojik sebep-
leri nelerdir?

Ferhat Yaka: Yetişkinler dikkat 
dağınıklığı, işten kopma ve sakar-
lık gibi problemlerle geldiklerinde 
genellikle arkasında yatan sebebi 
araştırıyoruz. Sıklıkla da kişilerin 
kaygılı olduğu, stres altında oldu-
ğu ve duygu durumu problemleri 
yaşadıkları dönemde bilişsel bece-
rilerinin oldukça etkilendiklerini 
görüyoruz. Pek çok konuda kaygınız 
olduğu zaman üstüne bir de dinle-
nemediğiniz zaman bütün bilişsel 
becerileriniz düşüşe geçiyor. Bunla-
rın sonucunda da bir işi yaparken 
eksik yapmak, yetersiz yapmak ya 
da sonucunda olabilecek olum-
suzlukları düşünürken dikkatsiz 
davranmak gibi durumlar ortaya 
çıkabiliyor. Pek çok zor meslekte 
kişilerin işe başlamadan önce buna 
hazırlanması ve bir sorun olduğu 
zaman temeline inilip sorunun tek-
rarlanmamasına yönelik çalışmalar 
yürütülüyor. Denizcilik sektöründe-
ki sıkıntılardan birisi bence denizci-
likte bunun olmaması. 

İş kazalarının büyük bir çoğun-
luğu insan kaynaklı ancak bunların 
da büyük bir çoğunluğu yönetim-

sel hatalar. Yöneticileri, kişileri hata 
yaptıkları işi bitirmeye zorlama-
malı. Herkes karşılaşmıştır. Bir işte 
hata yaptığımız ve strese girdiğimiz 
zaman diğer hatalar da birbirini 
izler. Bunların önüne geçilmesi için 
de yöneticilerin bu konularda eği-
timli olması gerekiyor.

Gökhan Ayaz: Diğer sektörlerde 
bu durumların önüne geçilebilme-
si çok daha kolayken denizciliğin 
izole doğasından dolayı bu daha 
zor. Dolayısıyla yöneticilerin de bu 
konulara çok daha hâkim olması 
gerekiyor. Yöneticilerin bu konuda 
yetersiz olması da denizlerde kaos 
oluşmasına sebep oluyor.

Dünyada denizcilik psikolojisi-

ni değerlendiren bir çalışma yok. 
Denizcilik Çalışma Sözleşme-
si (MLC) kurallarında psikolojik 
anlamda yapılan bir çalışma yok. 
Dünyada bu çalışmalar neredeyse 
yok gibi. 

Denizlerde yaşanan stres kişi-
leri fiziksel anlamda ne kadar 
etkileyebilir?

Ferhat Yaka: Bizim günlük 
hayatta araştırdığımız genel prob-
lemlerden olan yıpranma ve yor-
gunluk denizcilerde çok fazla yaşa-
nıyor. Çalışma rutininizde kendinize 
ayırabileceğiniz bir düzen vardır 
ancak denizde böyle bir düzen yok. 

Bu duruma psikosomatizasyon 
diyoruz. Psikolojik olarak yaşadı-

ğınız zorluklar vücudunuzda, bazı 
deri hastalıkları ve sindirim sistemi 
hastalıkları gibi farklı farklı birçok 
hastalığa da neden olabilir. Kaslar 
gerilebilir. Vücudun çeşitli yerlerin-
de karıncalanmalar hissedilebilir. 
Bunun ucu bucağı yok. 

Denizcilerde yapılan görüşme-
lerde intihar düşüncelerinin çok 
yaygın olduğu görülüyor. Denizden 
sonra panik atak yaşamış, tikleri 
oluşmaya başlamış pek çok insan 
bulunuyor.

Bir psikolog olarak gemi insan-
larının yıpranma paylarının elle-
rinden alınması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?  

Bu konu, psikolog olarak yorum-
lamaya gerek olmayan bir konu. Ben, 
patolojik anlamda klinik bir bilgiye 
sahip olmaksızın bu adamlar daha 
fazla yoruluyorlar, daha fazla yıpra-
nıyorlar, belli bir çalışma saatleri yok, 
24 saat aynı iş ortamında bulunu-
yorlar ve 6 ay boyunca. Siz bunu yok 
sayamazsınız diyebilirim. Hiçbir bil-
giye sahip olmaksızın bu nedenlerle 
dahi oyu nere atacağınız malûm. 
Böyle bir durum söz konusu. 
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İsviçre merkezli teknoloji geliştiri-
cisi ABB, COSCO Shipping Heavy 
Industry’nin Yangzhou Tersanesi 
ile China COSCO Shipping Cor-
poration Limited'in on konteyner 
gemisini sabit mıknatıslı şaft jene-
ratör sistemleriyle donatmak için 
bir sözleşme imzaladı.

2025 yılı sonuna kadar teslim 
edilmesi gereken sipariş, 14,000 
TEU'luk altı gemi ve 16,000 
TEU'luk dört gemi için geliştirile-
cek sistemlerden oluşuyor.

Tek bir ünite, geleneksel bir 

jeneratör setine göre yüzde 17'ye 
kadar daha fazla yakıt tasarrufu 
sağlayabiliyor. Bu kazanım, Ocak 
2023’te Uluslararası Denizcilik 
Örgütü (IMO) tarafından yürürlü-
ğe girecek olan Enerji Verimliliği 
Mevcut Gemi İndeksi (EEXI) ve 
Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) 
doğrultusunda yeni düzenleyici 
standartların uygulanmasından 
önce, gemi verimliliğini artırmak 
adına armatörler için oldukça 
önemli durumda.

ABB, sabit mıknatıslı şaft jene-

ratör sisteminin, COSCO gemileri-
nin gerekli verimlilik seviyelerine 
ve azaltılmış sera gazı emisyon-
larını doğrulayan CII derecelerine 
ulaşmalarına yardımcı olacağını 
söyledi.

ABB'ye göre, kalıcı mıknatıs tek-
nolojisine sahip şaft jeneratörleri, 
geleneksel, senkron tahrik tabanlı 
şaft jeneratör sistemlerine kıyasla 
yüzde 3-4 daha yüksek verimli-
lik, daha düşük bakım maliyetleri 
ve yüzde 20'ye kadar daha küçük 
ayak izi sunuyor.

ABB ve COSCO arasında yeni nesil konteyner anlaşması

Artan enflasyon ile mücadele 
etmeye çalışan merkez banka-
ları, “Acil durumda camı kırı-
nız” yazısının arkasındaki butona 
bastılar ve dengelerin yeniden 
belirleneceğinin sinyalini vermiş 
oldular. 

Evet! Cevap: Faiz. 
Böylelikle içine düştüğü-

müz kısır döngü başlamış oldu. 
Enflasyonu düşürmek için faizi 
artır, ekonomik büyümede yaşa-
nan daralmadan dolayı resesyon 
riskini de hep masada tut. Yapılan 
hamle ile meyve toplamaya baş-
layan ülkeler olduğu doğrudur. 
Mesela, küresel piyasalardaki 
rezerv paraya hükmeden; tabi-
ri caizse geminin kaptanı ABD. 
Varlık alım programını sonlan-
dırarak faiz artış süreci ile sıkı 
para politikası uygulayan Fed, 
yüzde 9,1 olan rekor enflasyon 
seviyesini haziran ayından itiba-
ren kademeli olarak yüzde 7,7 
seviyesine kadar düşürdü. Fakat 
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte 

yüzde 2,6 oranında büyümeseydi, 
kitaplarda yazan teknik resesyon 
tartışmaları bir kenara bırakıl-
mış ve kendisi ile direkt burun 
buruna kalınmıştı.

Fed, cephanesini güzel 
gelen makro veri akışı 
ile doldurdu
Makroekonomik açıdan önem 

düzeyi yüksek olan verilerin 
olumlu sinyaller üretmesi ile 
elini güçlendiren Fed, ekonomi-
nin daralma gösterdiği dönem-
lerde bile faiz artışlarına devam 
ederek şahin tondan ödün ver-
medi. Seri bir şekilde 75 baz 
puanlık faiz artışı serüvenine 
başlayan Fed, her ne kadar yüzde 
2 oranında enflasyon hedefine 
kitlenmiş olsa da resesyon riski-
ni hâlâ masada tutuyor. Haziran 
ayından itibaren düşüş gösteren 
enflasyon ve ekonomik büyüme 
verisinde yaşanan canlanma 
Fed’in tonunda hafif bir yumuşa-
maya zemin hazırlayabilir. Son 
8 aydır emtia, endeks, döviz ve 
kripto tarafını tam anlamı ile 
domine eden dolar, kasım ayın-
da kısmî kâr satışları ile kar-
şılaşarak piyasalarda dönüş 
sinyali verdi. 0,95 ana destek 
seviyesinde tepki alımları ile 
karşılaşan Euro-dolar paritesi 
hem psikolojik hem de teknik 
anlamda önem düzeyi yüksek 
olan 1 seviyesinde dengelendi. 
Son yaşanan dolar endeksindeki 
gerileme ile yukarı yönlü ataklar 
geliştiren parite 1,05 ana direnç 
seviyesinde momentum topluyor. 
Küresel ticaretin odağında yer 
alan bu paritenin seyrini Euro 
Bölgesi’nden gelecek veri akışı 
ve siyasi politik gelişmeler belir-
leyecek. 

Dolar hikâyesini yazdı, 
şimdi çanlar 
Euro için çalıyor
Avrupa Merkez Bankası (AMB) 

başkanlık koltuğunda oturan tec-
rübeli isim Christine Lagarde’in 
haziran ayındaki faiz kararı top-
lantısını pas geçmesinin cezasını 
bu ay kesen enflasyon verisi, Euro 
Bölgesi için zor günlerin bir süre 
daha devam edebileceğinin sinya-
lini verdi. Yüzde 10,6 oranında açık-
lanan enflasyon verisinin istenile-
nin çok üzerinde olması AMB’nin 
daha sert adımlar atmasına neden 
olabilir. Euro Bölgesi’nin lokomo-
tif gücü olan Almanya tarafında 
açıklanan verilerin getirdiği nega-
tif havanın üstüne, Fransa gibi 
ikinci büyük ekonomiye ve siyasi 
lobiye sahip ülkenin Başkanı olan 
Macron’a atılan tokat, o tarafın 
daha da karışacağını gözler önüne 
seriyor. İtalya’nın çiçeği burnunda 
Başbakanı Giorgia Meloni’nin her 
fırsatta Macron’a yüklenmesi ve 
tabanı dolayısıyla İtalya’da artan 
milliyetçilik ve radikal sağ hareket 
örgütlenmeleri Euro Bölgesi’nde 
rüzgârların bir süre daha sert 
eseceğini gösteriyor. Macaristan 
Başkanı Viktor Orbán’ın kravatın-
da bulunan “Büyük Macaristan” 
haritasının, komşu ülkelerden 
tepkilerin gelmesine zemin hazır-
laması derken kolektif bilincin 
oluşmadığı ve her ülkenin kendi 
çıkarlarını koruduğu “birlik” ola-
mamış Avrupa Birliği’nde üniter 
devlet anlayışı ön plana çıkabilir. 
Bu denli değişim rüzgârlarının 
estiği Euro Bölgesi’nde yaşanan 
siyasi belirsizliklerin bir nebze 
de olsa azalması durumunda 
Euro para birimi lehine fiyatla-
malar canlanabilir. 75 baz puan 
artış yapanlar kervanına katılan 

AMB’nin sıkı duruşu, açılan tahıl 
koridoru ve 12 ay vade ile devam 
edecek olması pozitif bir haber 
akışı yaratsa da çözümü çok zor 
olan enerji krizi bir süre daha 
Euro’yu dolar karşısında baskıla-
yabilir. Teknik açıdan kritik 89 haf-
talık üssel hareketli ortalama olan 
1,05 direncinin altında hız kesen 
Euro-USD paritesi, ancak yaşa-
nabilecek güzel haber akışı ile bu 
direnci aşabilir. Olası yükselişler-
de bu ana direnç seviyesi üzerinde 
haftalık kapanışların takip edil-
mesi gerektiği unutulmamalıdır. 
Böyle bir senaryoda 1,0825–1,11 
dirençleri güncelliğini korumaya 
devam etmektedir. Fakat yukarıda 
da bahsettiğim negatif ve gölge 
tarafların ağır basması durumun-
da ise 1,05 ana direnç seviyesin-
den kısmî kâr satışları gelebilir. 
Böyle bir durumda 1 seviyesi 
piyasada psikolojik destek olarak 
çalışmaya devam edecektir.

Tepelerin ardından güneş 
gibi altın doğuyor
Küresel ticarette yaşanan 

daralma ve navlun fiyatlarını gös-
teren Baltık Kuru Yük endeksinin 
dip arayışına devam etmesi, tüke-
tim mallarının fiyatlarında deği-
şim yaşanmasına neden olabilir. 
Raflar ve etiketler biraz ısınacak 
gibi duruyor ve tepelerin ardından 
güneş gibi altın doğuyor. Altın için 
nefes alma vakti diyebiliriz.

Enerji krizi ile boğuşan Euro 
Bölgesi’nde alüminyum, demir, 
çelik gibi hammadde üzerine 
kurulu sanayilerin büyük isimle-
rinden ana hat kapatma ve üretimi 
düşürme haberleri ile azalan nav-
lun fiyatlarından dolayı küresel 
ticarette yaşanan daralma, son 
tüketiciye ve ara ürünlerin raf 

fiyatlarına yansıyacak gibi görü-
nüyor. Böyle bir durumda enflas-
yonun bir süre daha yüksek sevi-
yelerde kalmaya devam edebile-
ceğinden bahsedebiliriz. Devam 
eden jeopolitik riskler ve enf-
lasyonist ortamda güvenli liman 
talebi görecek varlıkların başında 
gelen altın ons, 8 aydır yaşadığı 
değer kaybının yaralarını sarma-
ya çalışıyor. Ons başına 1775 dolar 
seviyesinin hemen altında yuka-
rı yönlü cılız ataklar geliştiren 
değerli metalde 1175-1810 ban-
dının aşılması durumunda yuka-
rı yönlü yeni bir alış dalgasının 
gelebileceğini belirtmekte fayda 
görüyorum. Korku endeksi olarak 
da bilinen VIX Endeksi (Volatility 
Index)’nin 25,5 seviyesine doğru 
bir yükseliş göstermesi altın ons 
cephesinde kuvvetli alımların 
gelmesine zemin hazırlayabilir. 
Olası yükselişlerde ise 1912-1956 
dirençleri hedeflenebilir. Doların 
yurtiçi piyasalarda yukarı yönlü 
potansiyelini koruması ve altının 
dolar karşısında yakalayabileceği 
değer artışı, gram altın fiyatları-
nın da ön plana çıkacağına işaret 
etmekte. Gram altında satıcıların 
devreye girebileceği direnç sevi-
yeleri olan 1270-1340 dikkatle 
takip edilmelidir.

Yurtiçi piyasaların gözdesi 
Borsa İstanbul
Kasım ayında dalgalı bir süreç 

izlemesine rağmen rekor tazele-
yen Borsa İstanbul tarafı için dik-
kat etmekte fayda var diyebilirim. 
Bilançoları iyi, büyüme potansiye-
li yüksek ve sektörel olarak öne 
çıkan güçlü hisselere uzun vade-
li “şirket ortaklığı” düşünülerek 
yapılan yatırımlar kaya gibi sağ-
lam durabilir. Ama bunlar dışında 
kalan sığ hisselerde günlük al-
sat yapacak küçük ve orta ölçekli, 
finansal okur yazarlığı olmayan 
yatırımcıların ise canı biraz yana-
bilir. Teknik açıdan aşırı alım böl-
gesinde olan Borsa İstanbul’da 
4800 seviyesinin üzerinde kâr 
satışları gelebilir. Kâğıtlar el 
değiştirirken aman dikkat! Faiz 
konusuna gelince; Ben “onlar 
gider Mersin’e biz gideriz tersine” 
diyeyim siz anlayın. 

Barışcan Yücel
Visne Academy Finansal Danışmanlık Y.K.B

Bermuda şeytan üçgeni: 
Faiz, enflasyon, resesyon
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Havanın karardığı 
ve fırtınanın yak-
laştığı bir anda 
pusulanın bozul-
duğunu düşün ve 
sen bir kaptansın! 
İşte öyle bir şey… 
Merkez bankaları, 
hükûmetler, tüzel 
ve bireysel yatı-
rımcılar tam da bu 
durumun içinde
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Almanya merkezli mühendis-
lik şirketi MAN Energy Soluti-
ons İstanbul’da “Bringing futu-
re to Turkish shipping” isimli 
bir teknik seminer düzenledi. 
Seminerde MAN’ın Almanya ve 
Danimarka ofislerinden fark-
lı departman müdürleri, Türk 
armatörlere ve denizcilik şir-
ket temsilcilerine denizcilik 
sektörünün enerji dönüşümü 
hakkında tecrübelerini ve bilgi 
birikimlerini aktardı.

MarineDeal News olarak tek-
nik seminerin son konuşmasını 
yapan ve 38 yıllık deneyimi-
ni katılımcılara sunan MAN 
Energy Solutions Operasyon 
Müdürü Peter Nerenst ile deniz 
taşımacılığının karbonsuz bir 
geleceğe doğru yol almasında 
en önemli etken olacak yeşil 
yakıtlar özelinde geniş kapsam-
lı bir sohbet gerçekleştirdik

Türk armatörlerin ve deniz-
cilik şirketlerinin filolarını 
yenileme konusunda nasıl bir 
yol izlemesi gerektiğini düşü-
nüyorsunuz? 

Dünyada öne çıkan armatör-
lerin ve denizcilik şirketlerinin 
tercihlerine baktığımız zaman, 
en yeni teknolojilerimizi ve 
EECI kurallarına uygun motor-
ları tercih ettiklerini görüyoruz. 
Türk armatörlerin de aynı çiz-
giyi takip etmeleri gerekiyor.

Mevcut ve gelecekteki 
alternatif yakıtlar içinde han-
gisini/hangilerini önde görü-
yorsunuz?

Şu anda LNG öne çıkıyor. 
Ayrıca çift yakıtlı motor kul-
lanımı da yaygın. Biyoyakıtlar 
ve LNG kullanılan çift yakıtlı 
motorlar var. 

Metanol bir diğer opsiyon. 
Biyoyakıtlara ve LNG’ye naza-
ran yüzde 10 daha az karbon 
salınımı sağlıyor ancak oldukça 
maliyetli bir yakıt. Metanolü 
yakma ve tutma anlamında 
tamamen verimli bir şekilde 
kullanmak için daha çok yolu-
muz var. Dolayısıyla kısa vadeli 
bir çözüm değil. 

‘Uzun vadede en mantıklı 
tercih amonyak’
Oldukça uzun çalışmalara 

ihtiyacı olsa da uzun vadede 
emisyon salınımını tamamen 
ortadan kaldıracak olan yakıt 
olarak amonyağı görüyorum. 
Yaptığımız testlerle 2032 yılın-
da bu yakıtı tamamen kullana-
bileceğimizi görüyoruz. Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL) ile bir çalış-

mamız da bulunuyor. Onlarla 
yapacağımız testler sonucun-
da amonyak yakıtlı motorların 
gelişimine yönelik çalışmala-
rımız olgunlaşacak. Bu çalış-
malar sonucunda denizciliğin 
karbon salınımını yüzde 90 
oranında azaltabiliriz. 

Şu anda biyoyakıtın en man-
tıklı tercih olduğunu düşünü-
yorum çünkü yeşil yakıtların 
maliyetini henüz bilmiyoruz. 
Biyoyakıtlar yeni maliyet-
ler oluşturmuyor. LNG içinse 
tank maliyeti ortaya çıkıyor ve 
LNG tankları oldukça pahalı. 
Metanol ve biyoyakıtların tank-
larının sadece kaplamalarını 
değiştirmek gerekiyor. Maersk 
gibi şirketler gemilerinde bunu 
tercih ediyor. 

Mevcut gemilerin yeşil 
yakıtlara entegre edilmesi mi, 
yoksa yeşil yakıtlı yeni gemi-
ler inşa edilmesi mi daha 
mantıklı?

Mevcut ve miadını doldur-
mak üzere olan gemileri özel-
likle biyoyakıtın yer aldığı yeni 
nesil yakıtları kullanılabilecek 
çift yakıtlı motorlara geçirmek 
bir seçenek. Diğer seçenek ise 
yeşil yakıtlar kullanabilen yeni 
gemiler inşa etmek. Bu oldukça 
maliyetli olabilir ancak mevcut 
gemilerin hepsini yeşil yakıt-
lı gemilere dönüştüremeyece-
ğiz. Yeni gemiler ise belirlenen 
kurallara hâlihazırda uyumlu 
bir halde seyre başlamış oluyor.

‘Bütün yakıt türlerinin 
motor maliyetleri aynı’
Mevcut gemileri yeşil yakıt-

lara geçirmek bir tercih. Özellik-
le LPG taşıyıcılarında bu tercih 
ediliyor ve ekonomik anlamda 
oldukça mantıklı bir tercih. Biz 
şu ana kadar 16 LPG taşıyıcısı-
nın çift yakıtlı motorlara geçi-
rilmesini başarıyla gerçekleştir-
dik. Aslında motorları LNG ve 
diğer yakıtlara geçirmek zor ve 
maliyetli değil. Bütün yakıt tür-
lerinin motor maliyetleri aynı. 
Ancak aynısını tanklar için söy-
leyemem. Özellikle LNG tank-
ları oldukça maliyetli. Metanol 
için mevcut tankları kaplamak 
yeterli. Amonyak kullanılacak-
sa daha küçük tanklar tercih 
edilip gemilerde alan kazanı-
labilir. Özellikle konteyner ve 
kuru yük gemilerinde bu kargo 
kapasitesi için bir kazanç ola-
bilir. LNG tankerleriyse petrol 
bazlı yakıt tankerlerine naza-
ran iki kat daha büyük olduğu 

için kargo kapasitesini azalta-
bilir. 

Güvenlik ve maliyet açı-
sından değerlendirdiğinizde 
hangi yakıt daha makûl görü-
lüyor?

Metanol ve amonyak zehirli 
yakıtlar. Derinize temas etti-
ğinde veya soluduğunuzda 
ciddi hasarlara neden olabi-
lir. Biyoyakıtlar da tepkimeye 
girebiliyor ancak listede daha 
aşağılarda kalır. Bu tür tehli-
keler olsa da çözümlerini üret-
miş durumdayız. Isı dengesini 
sağlayan Power-Pipe sistemleri 
ve diğer güvenlik sistemlerini 
kullanıyoruz. Yeşil yakıtlarda, 
önümüzdeki en büyük problem 

gelecekte ortaya çıkaracakları 
maliyet. 

Elektroliz yöntemiyle hidro-
jen üretimi çalışmaları bulu-
nuyor. Hidrojen amonyak ile 
veya doğrudan üretilebilir. Doğ-
rudan üretilen hidrojenin deniz 
yakıtı olarak kullanılabilme 
imkânı bulunuyor. Çok pat-
layıcı, depolaması çok zor ve 
gemilerde kullanılması imkân-
sız büyüklüklerde tankerlere 
ihtiyaç duyuluyor. Doğrudan 
hidrojeni depolamak, amonyak 
ile depolamaktan 28 kat daha 
pahalı. Amonyak ayrıca içeri-
sinde hidrojen barındırabildiği 
için daha mantıklı bir tercih 
olarak belirtilebilir.

En büyük mücadelemiz dün-
ya çapında Dünya Denizcilik 
Örgütü (IMO)’nün de yer aldı-
ğı yaptırımlar ve yol gösteri-
ci çalışmalar ile yeşil yakıtlar 
konusunda sektörü bilinçlen-
dirme ve teşvik etmek olmalı.

'En büyük mücadelemiz 
sektörü bilinçlendirmek'

Peter Nerenst
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Bu sayıda köşemi P&I kulüple-
ri raporlarına ayırmak istiyorum 
ama yazıya geçtiğimiz hafta tec-
rübe ettiğimiz gurur verici bir 
geziden bahsederek başlamak 
istedim. 

Deniz Harp Okulu 249’uncu yıl-
dönümü sebebi ile 18 Kasım’da 
Tuzla’daki Deniz Harp Okulu 
tesislerinde Deniz Kuvvetleri 
önceki mensuplarına bir ağırla-
ma gerçekleştirildi. Programda 
amfibi hücum gemimiz Anadolu 
(L-400)’ya ziyaret de vardı. 

Ziyaretçilerin karşılamasını 
bizzat Sayın Metin Kalkavan ger-
çekleştirdi. Konuklarla neredeyse 
tek tek ilgilendi. Yorulmadan, din-

lenmeden tüm davetlilere sevinç 
ve gururla geminin teknik özel-
liklerini anlatmak gayreti gözler-
den kaçmadı. Bunu gönül gözüm 
de gördü. Ülkemizde inşa edilen 
pek çok iddialı projenin gerçek-
leştirilmesini başarıyla yürüte-
rek neredeyse okul haline gelen, 
inovatif projelerin ilklerinde öncü 
olan Sedef Tersanesi, ülkemiz-
de üretilen sınıfının ilk gemisi 
olan amfibi ve hava unsurlarını 
bünyesinde barındıran Anadolu 
gemimizi DzKK personeline tes-
lim etmesinin arifesini yaşıyor. 
Savaş Harekât Merkezi (SHM) 
tanıtılırken orijinal dizaynın nasıl 
dışına çıkılarak neredeyse bütün 

bir filotillayı sevk ve idare ede-
bilecek elektronik unsurlardan 
bahsetmekte fayda var. Bu kadar 
yerli unsurlarla yüksek teknolojik 
donanıma sahip bir SHM’den etki-
lenmemek elde değil. Güvertede 
hasbihâl ederken sordum, “Metin 
Bey Abi o kadar teknik donanım 
saydınız, kablolama önem arz 
ediyor, bunu nasıl başardınız?” 
Cevabı, “Ah Emin Bey Kardeş, 
her şeyi geç, uzunluğu buradan 
Rize’ye yol olur” (1200 km). 

HHH
P&I kulüpleri incelemesine 

gelirsek. Hâihazırda bütün broker 
meslektaşlarım harıl harıl rapor 
hazırlama ve firmalarının tanıtı-

mını yapma peşinde. Bu rapor-
lardan birkaçının elinize geçmiş 
olduğunu düşünüyorum. Bizler de 
hazırladık ama fark ediyorum ki 
her ne kadar bu raporlar arma-
törlerimiz için yapılsa da birçok 
istatistik arasında neye önem 
verilmesi gerektiği ihtiyaca göre 
öznellik arz ediyor. Nihayetinde 
her bir firmanın ihtiyacı farklı; 

“tamam mı, devam mı” diyenin 
farklı, yeni gemisi için alterna-
tif kulüp arayan için farklı, ilk 
defa armatörlüğe giriş yapacak 
için farklı. Öncelikli olarak P&I 
kulüpleri ile ilişki her zaman 
uzun soluklu olur; 3-5 sene bir 
yerde kalıp ondan sonra farklı bir 
kulübe geçmek pek beklenen bir 
durum değildir. Nasıl her sene 
mali müşavir değiştirilmiyorsa, 
sigortacı veya broker değiştirmek 
de çok kolay olmuyor. 

Bendenizin naçizane görü-
şü; P&I kulüplerinin, genel artış 
talepleri geçmişine bakmaktan 

çok, plansız/beklenmedik ilave 
aidat performanslarına, ayrılış 
aidatları beyanlarına ve de gros 
ton başına kasasında ne kadar 
para var, bunlara bakılması 
gerektiğine inanıyorum. Ayrıca 
broker olarak görevlerimizin 
başında her bir kulübün istatis-
tikleri yanında hasar ödeme per-
formansları konusuna bilhassa 
eğilip buna göre tavsiyede bulun-
mamız önem arz ediyor. Dünyanın 
en büyük kulübü olup, S&P dere-
cesi A plus olsa da hasar ödeme 
konusunda cimri davranabiliyor 
ya da bazı kulüpler sigorta şartla-
rı konusunda çok sıkı davranırken 
bir diğeri esnekliğe gidip şart-
lar ve kurallarda yazılı olmasa 
da teminat verme yönünde çaba 
içerisinde bulunabiliyor. Bunların 
yanı sıra, bile bile lades deyip kim-
senin kabul kriterlerine uymayan 
gemilerin de gideceği kulüpler de 
bulunmakta. Artık onların da ilave 
prim çıkarmasının sineye çekile-
cek bir durum olduğu aşikârdır. 

Çok gelenekçi bir tavır içinde 
olan P&I kulüp sayısının 2’sinin 
birleşmesiyle toplamda 12’ye düş-
mesi sektörde destekle karşılandı. 
Bendeniz hâlâ sayının fazla oldu-
ğuna inananlardanım. Bu sayının 
en fazla 10 olmasının sabit prim 
sigortacılarını da hesaba katarsak 
yeterli olduğu kanaatindeyim.  

Meri kırismıs end hepi niu yiır…
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Antwerp-Bruges Limanı’nda 
hizmet sunması planlanan 
dünyanın metanolle çalışacak 
ilk römorkörünün dönüşümü 
21 Kasım’da ilk motorun takıl-
masıyla resmen başlatıldı. İkin-
ci çift yakıtlı motor ise geminin 
hem metanol hem de konvan-
siyonel yakıtlarla çalışmasını 
sağlayacak şekilde kuruldu.

Motor dönüşümü, metanol 
tankları ve borularının monta-
jından da sorumlu olacak olan 
Anglo Belgian Corporation tara-
fından gerçekleştirildi.

Proje, Avrupa araştırma 
ve yenilik programı Horizon 
2020 tarafından finanse edili-
yor ve römorkörü tedarik eden 
Antwerp Limanı'nın yanı sıra, 
proje için fizibilite çalışmasını 
yürüten Belçikalı mühendis-

lik şirketi Multi'ye, tasarlayan 
İsveçli tersane Scandinaos'a ve 
geminin modifikasyonları ve 
enjektörleri uyarlayan Alman 
Heinzmann şirketine de destek 
sağlanıyor.

Dünyada türünün ilk örneği 
olarak nitelendirilen Methatug 
projesi, limanın sürdürülebilirlik 
çabalarının bir parçası. Antwerp-
Bruges Limanı geçtiğimiz ay 
hidrojenle çalışan Hydrotug 1 
römorkörünü de karşılamıştı.

Römorkör, Navia İspanya'da-
ki Armón Tersaneleri’nde inşa 
edildi ve 27 Ekim'de hidrojen 
sistemiyle donatılacağı Oosten-
de Limanı’na ulaştı. Kurulum 
ve testin ardından, Hydrotug 
1'in 2023'ün ilk çeyreğinde 
Antwerp'te tam olarak çalışır 
hale getirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın ilk metanollü 
römorkörün motoru takıldı

Emin Yaşacan
emin@kuzeymarine.com

'Buradan Rize’ye 
yol olur…'

12 GÖRÜŞ 



Aralık 2022July 2021

Markets closely followed steps 
taken by various central banks 
around the world during Novem-
ber, which saw the announcement 
of key sets of macroeconomy 
related data. Data announced by 
the US, as the main actor in global 
markets, has produced positive 
signals. The Fed increased the 
interest, as expected, by 75 base 
points, to 4 percent. Fed chair 
Jerome Powell highlighted the 2 
percent target for inflation, but 
suggested that the Fed may soon 
begin to slow the pace of hikes. 

US Purchasing Managers Index 
(PMI) data for October both for 
manufacturing managers and for 
non-manufacturing purchasing 
managers came in above 50 per-
cent, which indicates an expan-
sion in the economy. This led 
to a positive outlook to prevail 
during the month of November. 
Unemployment data for October, 
announced on 4 November, also 
came in above expectations with 
US employers creating 261,000 
new jobs in October. The average 
wage per hour came in at 0.4 per-
cent, well within expectations, but 
higher than the previous month’s 
data, which also was good news 
for the Fed. The consumer price 
index, a key inflation barometer, 
jumped by 7.7% in October rela-
tive to a year earlier, which was 
the smallest 12-month increase 
since January, also above expec-
tations. The unemployment rate 
rose to 3.7% in October, which 
caused a bit of unease in the mar-
kets, but in general November has 
been positive for US markets.

Bank of England joins other 
CBs in upping the rate
The British economy expanded 

2.4 percent year-on-year in the 
third quarter of 2022, an increase 

over the previous month in the 
country, which has been work-
ing to define a new course after 
Brexit partially left behind politi-
cal uncertainty that was in place 
due to changes in leadership. The 
Bank of England raised its base 
rate in November from 2.25 per-
cent to 3 percent in November 
2022. With unemployment rate 
sailing at an acceptable rate, the 
Consumer Prices Index (CPI) rose 
by 11.1 percent in the 12 months 
to October 2022 and significantly 
above expectations. UK’s PMI data 
for October came in at 46.2, up 
from the previous month but still 
below 50, indicating that for the 
manufacturing businesses, things 
aren’t going positively. 

In the euro area, which has 
been struggling with a high ener-
gy crisis and rising inflation, the 
unemployment data came in at 
6.6 percent in September 2022. 
Euro area annual inflation was 
10.6 percent in October, up from 
9.9 % in September 2022. In terms 
of the growth rate, Eurostat esti-
mated that the euro zone's gross 
domestic product, while slow-
ing sharply from the previous 
quarter, rose 0.2 percent quarter-
on-quarter for a 2.1 percent year-
on-year rise. PMI data in Ger-
many, the driving economic force 
in the bloc, posted a decrease 

while Germany’s October infla-
tion came in at 10.4, in line with 
expectations.

Inflation in China going down
Among macro data investors 

closely followed was the Caixin 
manufacturing purchasing man-
agers index, which came in at 49.2 
percent in October; in addition 
to data showing contraction in 
import and export, particularly in 
China but throughout the Asia-
Pacific region. In China, the infla-
tion rate fell by 2.1 percent in 
October. The Australian Central 
Bank kept its rate steady at 2.85 
percent, while New Zealand intro-
duced a 75 basepoint increase to 
4.25 percent, making it possible 
for its national currency to get 
stronger globally. 

Doubts over future of 
crypto markets
Dollar sales globally helped 

gold prices, which have been fall-
ing for eight consecutive months. 
The price of gold which was 
stalled at $1755 fell a bit towards 
the end fot he month, looking to 
stabilize. The EUR/USD, trading at 
0.95, slowed down to $1035 during 
the month, due to the influence of 
a weakening dollar. Following the 
bankruptcy of one of the world’s 
largest crypto exchanges, FTX, the 
crypto markets saw sharp fluc-
tuations. The price of bitcoin (BTC) 
tumbled, falling at one point to 
$15,500, losing 15 percent of its 
value during November. As the FTX 
contagion spread, doubt and ques-
tions about the future of many 
crypto and decentralized finance 
exchanges rose. S&P 500, Nasdaq 
100 and Dow Jones all found a 
boost in November, although none 
of those indicted had started out 
the month strong.

Mart 2019December 2022

December 2022 Issue: 180 Turkish Shipping & Economy Newspaper

Steps by central banks 
to rein in inflation and 
interest rate announce-
ments, coupled with 
expectations shaped by 
recent macroeconomic 
data have been deci-
sive in FX and com-
modity markets 

Global agenda is busy, markets remain lively
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Freyja of Scapa, the third new tug 
built by Sanmar Shipyards for 
Orkney Islands Council, was wel-
comed in its new home in the 
Scapa Flow in the Orkney Islands, 
after completing a voyage of 3500 
nautical miles from the Sanmar 
Tuzla Shipyard.

Like its previously delivered sis-
ter tugs Odin of Scapa and Thor of 
Scapa, the RAstar 3200SX design 
Freyja of Scapa is based on Cana-
dian naval architects Robert Allan 
Ltd’s specific design to provide the 

levels of performance and seakeep-
ing ability that is essential when 
operating in extremely challeng-
ing conditions such as those often 
found in the seas around Orkney.

Measuring 32m LOA with 
a moulded breadth of 13m and 
moulded depth of 5,35m, Freyja 
of Scapa is powered by two high-
speed marine diesel Caterpil-
lar 3516C engines, each produc-
ing 2,350kW at 1,800 rev/min to 
drive Kongsberg US255CP azimuth 
thrusters, achieving an impressive 

bollard pull of 78-plus tons and a 
free-running speed ahead of over 
14 knots.

The Z-drive tug has Fi-Fi 1 fire-
fighting capability and can carry 
165m3 of fuel oil and 20m3 of fresh 
water. Accommodation comprises 
two cabins for two officers in the 
upper deck and four cabins for four, 
which can increase to six crew with 
pullman beds, in the lower deck.

Rüçhan Çıvgın, Commercial 
Director of Sanmar Shipyards, 
said: “We are delighted that Orkney 

Islands Council’s experience of 
operating Odin of Scapa and Thor 
of Scapa in the demanding waters 
around their islands has led them 
to return to Sanmar when adding a 
third tug to their fleet. It is always 
gratifying when satisfied custom-
ers come back for more.”

David Sawkins, Deputy Harbour 
Master Strategy and Support of 
Orkney Islands Council, said: “We 
are as delighted with the quality 
of the new tug as we were with 
the original two, which have been 

working hard in Scapa Flow and 
around Orkney since their arrival 
in October 2020. It is already appar-
ent that Freyja of Scapa is going 
to be as busy given the ongoing 
increased activity in our waters. 
The new tugs allow us to continue 
to move with the times, ensuring 
a first-class service to our clients.”

Freyja of Scapa has been classi-
fied by RINA C Tug, Escort Tug, Fire 
Fighting Ship 1, Water Spraying, 
AUT-UMS, INWATERSURVEY, MLC 
Design, Unrestricted Navigation.

14 NEWS

Sanmar delivers 
third tug to Orkney 
in Scotland
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Borsa İstanbul 
repeats record
Taking a look at domes-

tic markets throughout 
November, Borsa İstanbul's 
BIST 100 index continued 
to rise to record new levels, 
led by companies such as 
SASA and HEKTAŞ, which 
have a higher weighted 
average among the index 
companies. Türkiye, which 
plays the role of an inter-
mediary in the grain deal, 
also took steps to provide a 
good ground for making the 
extension of the deal by 12 
months possible.

As the end of the year 
approaches, global funds 
and trader positions might 
see profit realization, while 
the winter holidays in US 
markets may help more bal-
anced pricing and fewer fluc-
tuations in the markets. An 
upcoming period of meeting 
demand on the commodity 
front, as a continuation of 
reaction purchases plus the 
continued contraction in 
global trade will be decisive 
for the course of the Baltic 
Dry Index (BDI) in the period 
to come.
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The İstanbul-based Sedef Shipyard 
has recently delivered a new double-
ended Ro-Pax ferry to Norwegian 
transport company Boreal for opera-
tion by its Boreal Sjo shipping line.

Stokkafjord was designed by 
Norwegian naval architecture firm 
Multi Maritime as a plug-in hybrid 
vessel for operation in the north-
ern part of the country. It has a 
length of 80.5 meters, a beam of 
14.5 meters, a gross tonnage of 
2,700, and capacity for 249 pas-
sengers, 60 cars, and six 19.5-metre 
trailers. There is ample space to 
allow all passengers and vehicles 
to be accommodated on a single 
deck.

The hybrid propulsion setup 
includes a Corvus Energy battery 
with a 2,034kWh capacity. In addi-
tion to ensuring operations with 
reduced noise, the battery will also 
help the ferry achieve CO2 emis-
sions reductions of as much as 
1,000 tonnes each year. Charging 
is done at the two stops along the 
ferry’s route.

The propulsion also includes 
four Scania DI16M main engines 
connected to Stamford generators 
that in turn drive two Kongsberg 
Maritime azimuthing thrusters.

The bridge features navigation 
equipment from Furuno and seats 
from NorSap. A Zenitel CCTV setup 

is also fitted.
The main passenger space also 

features a refreshment kiosk. The 
passenger seating arrangement 
includes separate chairs for solo 
travelers and seating clusters for 
families and other small groups. 

Work on the interiors was provided 
by Ekornes and Maritime Monter-
ing while Jotun supplied the paint 
for all surfaces and Libra-Plast 
installed the external doors.

The interiors also come 
equipped with a Teknotherm ven-

tilation system and a firefighting 
alarm and sprinkler system sup-
plied by Marsis. For emergencies, 
the ferry relies on life rafts and 
marine evacuation slides from LSA 
and a rescue boat from Viking Life-
Saving Equipment.

The DNV-class Stokkafjord is 
homeported in Hammerfest and 
has already begun sailing on Boreal 
Sjo’s Tjotta–Forvik connection that 
spans 17.4 kilometers in Nordland 
County. The ferry can complete 
each one-way trip in 70 minutes.

Global Ports Holding has signed a 
10-year concession, with a 10-year 
extension option, to manage cruise 
services at Prince Rupert Cruise Port in 
British Columbia, Canada.

 It is Global Ports' first cruise port in 
North America.

The agreement will see Global Ports 
work closely with local stakehold-
ers to develop and mindfully curate 
immersive programs spotlighting local 
heritage, culture, gastronomy & the 
diverse plant, animal, and marine life 
of the Great Bear Rainforest.

‘Prince Rupert Cruise Port (PRCP) 
marks another first for us, as GPH enters 
a new region of Alaska in North Ameri-
ca,’ said Mike Maura Jr., regional director 

– Americas, Global Ports Holding.
‘As Global Ports Holding, in partner-

ship with the Prince Rupert commu-
nity, our focus will be to strengthen 

and expand the shore excursion capa-
bilities of the beautiful destination of 
Prince Rupert, as well as bring the 
global expertise and GPH operating 
model to the port. Our approach to 
this partnership recognizes that we 
are invited guests committed to both 
the environment and good people of 
Prince Rupert.’

Prince Rupert Cruise Port is located 
40 miles from Alaska, one of the largest 
cruise markets in the world and ide-
ally placed for cruise itineraries to and 
from the key homeports in the region, 
including Seattle and Vancouver.

It received approximately 41,000 
cruise passengers in 2022 and is 
expected to receive 80,000 for the 2023 
cruise season, with the figure continu-
ing to climb. It can handle larger ships 
and significant increases in passenger 
volumes.
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Sedef Shipyard delivers Stokkafjord for Boreal Sjo

Grain deal extended for another 120 days

Global Ports Holding to operate first port in North America

The Black Sea Grain Corridor 
Agreement was extended for 120 
days as of Nov. 19, 2022, President 
Recep Tayyip Erdoğan announced 
on 17 November. 

“As a result of four-way talks 
hosted by Türkiye, the Black Sea 
Grain Corridor Agreement was 
extended for 120 days as of Nov. 
19, 2022, in line with the decision 
taken between Türkiye, the United 
Nations, the Russian Federation, 
and Ukraine,” the president said on 

Twitter. The president also tweeted 
that in the past four months near-
ly 500 ships carried over 11 million 
tons of grain and foodstuff in the 
past four months adding that this 
shows how important this agree-
ment is for the world food supply 
and security. 

Erdoğan thanked UN Secre-
tary-General Antonio Guterres, 
Russian President Vladimir Putin, 
and Ukrainian President Volodymr 
Zelensykyy “for their willingness 

to extend the agreement” and 
“congratulated everyone who con-
tributed.”

On July 22, Türkiye, the UN, 
Russia and Ukraine signed an 
agreement in Istanbul to resume 
grain exports from three Ukrai-
nian Black Sea ports, which had 
been paused in February due to 
Russia’s war on Ukraine. Except 
for a brief hiatus, it has enabled 
food shipments to the world ever 
since.



Korean Register (KR) has released 
a new version of its popular struc-
tural assessment software, SeaTrust-
HullScan V3, to dramatically improve 
its ability to handle large-capacity 
graphics and cope with ever more 
complex ship designs and regula-
tions.

SeaTrust-HullScan V3 performs 
structural analysis for various types 
of vessels and marine structures by 
using FEM (finite element modeling). 
It has been widely used by leading 
shipbuilders and research institutes 
since its first release in 2014. South 
Korea’s major shipbuilders use SeaT-
rust-HullScan as a standard software 
for CSR (Common Structural Rules) 
applications.

When designing a vessel, struc-
tural analysis of the ship must be 
performed to evaluate its structural 
strength in advance. One of the pop-
ular techniques for structural analy-

sis is FEM, which is used to deter-
mine the stress and displacement 
points by dividing a large structure 
into numerous finite-sized elements.

Along with the growing size of 
ships and an increasing number of 
requirements of related regulations 
in recent years, structural analysis 
of ships is required to deal with 
many more finite elements. KR made 

functional improvements in SeaT-
rust-HullScan to meet user needs 
following these changes in the ship 
design environment.

SeaTrust-HullScan V3 includes 
world-class level technology for 
large-capacity graphics that dramat-
ically improves the response and 
processing speed of millions of finite 
elements in ship models. In addi-

tion, the software features various 
visualization functions, enhanced 
interface with CAD program for ship 
design and extended application to 
other types of structure. With new 
automatic updates also included in 
the new version, user convenience 
will also be enhanced.

KIM Daeheon, Executive Vice 
President of KR R&D Division, said, 

“This is a leap forward for our popular 
software. With vessel design require-
ments becoming increasingly com-
plex, the need for structural assess-
ment software capable of handling 
shipyard’s requirements is critical. 
KR is dedicated to meeting customer 
needs and further solidifying our 
role as a trusted provider of techni-
cal software.”
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Korean Register releases SeaTrust-HullScan V3 software for ship design

Pakistan 
Navy's third 
MİLGEM class 
ship launched
The third of the fourth MİLGEM 
class corvette, PNS Khaibar, 
being constructed  for the Paki-
stan Navy (PN) was launched at 
the İstanbul Naval Shipyard on 
28 November. 

The launching ceremony of 
the third corvette was attended 
by Turkish President Recep Tayy-
ip Erdoğan and Pakistan Prime 
Minister Muhammad Shehbaz 
Sharif.

The Pakistani National 
Defense Ministry Ammunition 
Production and Karachi Shipyard 
signed a contract with the Mili-
tary Factory and Shipyard Man-
agement Corporation (ASFAT) of 
Turkey in July 2018 for the con-
struction of four MİLGEM class 
vessels, based on the Turkish 
Ada-class design. In August 2021, 
Pakistan Navy’s first MİLGEM-
class corvette ship, named PNS 
Babur, was launched at a ship-
yard in Istanbul.

They also jointly laid the keel 
and cut the steel of the Hisar-
class offshore patrol vessels for 
the Turkish Navy.

The Ada-class corvettes can 
undertake a range of missions 
including reconnaissance, sur-
veillance, anti-submarine war-
fare, surface-to-surface, and 
surface-to-air warfare.

All the MİLGEM vessels – 
108.2 meters in length and 14.8 
in breadth with 2985 tons of dis-
placement, can accommodate 
142 crew and sail at up to 26 
knots. They also  feature a pro-
pulsion system in a mix of a die-
sel and gas turbine configuration, 
with two diesel engines and one 
LM2500 gas turbine. They will 
have a total propulsion power of 
31,600kW. 
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U.S.-based cruise shipping com-
pany Disney Cruise Line has decid-
ed to acquire cruise ship Global 
Dream, currently under construc-
tion at German shipyard Meyer 
Werft, which will be one of the first 
in the cruise industry to be pow-
ered by green methanol.

As explained, the construction 

will be completed at the former 
MV Werften shipyard in Wismar, 
Germany, under the management 
of Meyer Werft, the Papenburg-
based company that built the Dis-
ney Dream, Disney Fantasy and 
Disney Wish.

The ship’s previous owner filed 
for bankruptcy before completing 

the vessel, enabling Disney Cruise 
Line to secure it at a favorable price, 
according to the company.

The 208,000-gross-ton vessel will 
be among the first in the cruise 
industry to be fueled by green meth-
anol. Disney Cruise Line expects 
the passenger capacity of the cruise 
ship, which will be renamed after 

the construction process is finished, 
to be approximately 6,000 with 
around 2,300 crew members.

The expected delivery date of 
the vessel is 2025.

In February this year, the cruise 
line celebrated the launching of 
the first ship powered by liquified 
natural gas (LNG), Disney Wish.

The vessel is also the first of 
three new LNG-powered Disney 
ships to be built by Meyer Werft. 
All three ships will be at approxi-
mately 144,000 gross tonnes, 
slightly larger than the previous 
cruise ships of the company. The 
two remaining vessels will be built 
throughout 2025.

Danish shipping and logistics giant 
A.P. Moller – Maersk has signed 
a memorandum of understanding 
(MoU) with Jordan’s Ministry of 
Energy and Mineral Resources for 
cooperation in the field of green 
marine fuel production.

The MoU was signed on the 
sidelines of the 2022 United 
Nations Climate Change Confer-
ence 2022 (COP27) held in Sharm 
El-Sheikh, Egypt.

Through the agreement, which 
is said to be in line with Jordan’s 
drive to expand and enhance local 
clean energy sources, the parties 
will look into opportunities for 
investing and developing green 
methanol production in the Aqaba 
region.

According to Saleh A. Al-Khar-
absheh, Jordan’s Minister of Energy 
and Mineral Resources, the MoU 

is part of the country’s efforts to 
enhance its role as a regional cen-
ter for green energy production.

Morten Bo Christiansen, Vice 
President, Head of Decarbonisation 
at A.P. Moller – Maersk, highlighted 
the importance of Jordan’s location 
and its selection due to its abun-
dance of resources.

Under the terms of the agree-
ment, Maersk will conduct pre-
liminary technical and economic 
feasibility studies for green metha-
nol production to contribute to 
the reduction of emissions in the 
maritime sector.

The new deal comes shortly 
after the Danish shipping giant 
revealed its plans to collaborate 
with the Spanish government to 
explore the opportunities for large-
scale green fuels production.

The signing of the protocol was 

Disney Cruise Line buys first green methanol-powered mega cruise ship

Maersk sets sights on green methanol production in Jordan

Following the adoption of new rules 
introduced by the International 
Maritime Organization (IMO), the 
global shipping industry has turned 
to alternative fuels to come up with 
a carbon-free solution for shipping.

Although the current technologi-
cal infrastructure mostly calls for the 
continued use of dual-fuel engines, 
the necessity of green fuels in the 
future is inevitable. Industry leaders 
have already started investing heavily 

in green fuels across a wide territory. 
The answer to what sort of fuel 

will be the green fuel of the future 
has not yet been established but 
some alternatives such as ammo-
nia, methanol, biofuel and hydrogen 

stand out as the fuels on which 
research is more concentrated. As 
MarineDeal News, we have previ-
ously touched upon investments 
in LNG, the prominent fuel type in 
the transition to alternative fuels.In 

this issue, we share with you, our 
readers,information on the recent 
developments in research on metha-
nol, which is increasingly coming 
into the foreground in green-fuel 
investments. 

A look at green-fuel investments:  

METHANOL

described as a significant mile-
stone in the collaboration that, if 
fully implemented, could deliver 
up to 2 million tonnes of green 
fuels per year.

Maersk alone needs approxi-
mately 6 million tonnes of green 
methanol per year to reach its 
2030 milestone fleet emissions 
target and even larger amounts by 
2040 for its fleet to reach net zero.

The 19 vessels capable of run-
ning on green methanol that 
Maersk will put in operation dur-
ing 2023-2025 will require approxi-
mately 750.000 tonnes of green 
methanol.

So far this year, the Danish 
company announced several 
strategic partnerships to secure 
the volumes needed to meet the 
demands of these initial vessels.
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Global Energy Trading (GET) 
and Stellar Shipmanagement 
have ordered Singapore’s first 
dedicated methanol bunker 
tanker to be built in Japan.

GET and Stellar have 
ordered a 4,000 dwt, IMO Type 
2 Chemical and Oil Tanker, at 
Sasaki Shipbuilding in Japan.

The new vessel will join 
GET’s fleet in Singapore at the 
end of 2023 and will be the first 
Category A bunker tanker in 
the world’s largest bunkering 
port. The new tanker will allow 
GET to offer methanol bunkers 
in Singapore from 2024, and 
the company is also expanding 
its offerings with biofuel.

Loh Hong Leong, Group 
Managing Director of Global 
Energy Group, commented: 

“We have made an important 
step to support the industry’s 
effort on carbon emissions 

reduction by introducing alter-
native and green fuel bunker-
ing supply chain solutions. The 
new tanker could pave the 
way for the next generation 
of a more versatile bunkering 
tanker.”

The two companies have 
partnered with Bureau Veritas 
which is also classing the new-
building. Meanwhile a team 
from Stellar supervised con-
struction of the tanker in Japan.

Averda, a waste management and 
recycling company, and WasteFuel, 
a developer of bio-refineries focused 
on converting municipal solid 
waste into low-carbon fuels, have 
announced their partnership during 
the COP27 Climate Conference tar-
geting the development of the first 
commercial-scale municipal waste 
to renewable methanol plant in the 
Middle East.

The location for the first plant is 
being researched, and it is expect-
ed to be in Jebel Ali, United Arab 
Emirates. The plant will produce 
renewable methanol for shipping 
from non-recyclable waste currently 
being collected and disposed of by 
Averda.

The renewable fuel would help 
shipping companies achieve up to 
90% reductions in CO2 emissions 
and other greenhouse gasses and 
pollutants compared to convention-
al fuels, WasteFuel said.

Renewable methanol for ship-

ping is crucial in global efforts to 
decarbonize. Large container ships 
now account for approximately 
20% of all marine fuel demand 
and researchers warn that without 
greater efforts to decarbonize ship-
ping could account for up to 10% of 
all global emissions by 2050.

“This partnership will help to 
address climate change by divert-
ing waste from landfill to produce 
renewable fuels. Averda is proud 
to partner with WasteFuel, another 
member of SMI, to bring this inno-
vative and sustainable solution to 
the region, and to continue our jour-
ney towards a world without waste,” 
Malek Sukkar, Chief Executive Offi-
cer of Averda, commented.

“Addressing the climate emergen-
cy requires an exponential increase 
in renewable fuel supply. The Middle 
East, specifically Jebel Ali, is consid-
ered a gateway between the Western 
Hemisphere and the Far East. As 
WasteFuel works to produce green 

methanol to decarbonize shipping 
at scale, the opportunity to develop 
a biorefinery in partnership with 
Averda in the Middle East was an 
exciting and logical next step,” said 
Trevor Neilson, Co-founder, Chair-
man and CEO, WasteFuel.

Averda and WasteFuel partnered 
after meeting through the Sustain-
able Markets Initiative (SMI), which 
was established by His Majesty King 
Charles III in 2020.

Production and availability of 
green fuels as well as narrowing the 
price gap between these fuels and 
fossil fuels are key challenges at the 
moment the shipping industry faces 
on its decarbonization path.

Hence, initiatives aimed at pro-
viding green fuels for the shipping 
industry specifically provide a mas-
sive reassurance to the sector tak-
ing into account that concerns are 
being raised that shipping would 
have to compete heavily with other 
industries for alternative fuels.

International classification society 
Korean Register (KR) and Ulsan 
Port Authority (UPA) have signed an 
MOU to support methanol-fueled 
ships and establish the South Kore-
an port as a low-carbon, eco-friend-
ly energy hub. Methanol is a clean 
burning marine fuel which pro-
duces 99% less sulfur oxides (SOx), 

80% less nitrogen oxides (NOx) and 
25% less greenhouse gasses com-
pared to conventional marine fuels. 
A growing number of dual fuel 
methanol vessels are being ordered 
by international shipping compa-
nies, and in October South Korean 
shipping company KSS Marine took 
delivery of the country’s first meth-

anol powered vessel, MV Savonetta 
Sun, a 50,000 dwt product tanker.

The agreement was made in 
response to the low-carbon energy 
transition underway in the ship-
ping and port industries.

JEONG Chang-gyu, Vice Presi-
dent of UPA, said, “UPA is actively 
working to make eco-friendly, and 

low-carbon fuels become more of 
a universal feature in shipping and 
port markets. We will support the 
widespread use of methanol-fueled 
ships and methanol bunkering in 
cooperation with KR using Ulsan 
port, one of the key energy hubs of 
North-East Asia.”

Both organizations will collabo-

rate on regulatory reform, dereg-
ulation of methanol-fueled ships 
and methanol bunkering, utiliz-
ing independent tank terminals in 
Ulsan as methanol storage facili-
ties, testing methanol bunkering at 
Ulsan port and building methanol 
supply infrastructure in Korean 
ports.

Cosco Shipping Holdings announced 
a massive newbuild order for 12 
methanol-fuelled, 24,000 teu con-
tainerships from Dalian Cosco KHI 
Shipping Engineering and Nantong 
KHI Shipping Engineering.

Orient Overseas International 
Limited (OOIL), a subsidiary of 
Cosco Shipping Holdings, and affil-

iated company of Cosco Shipping 
Lines, have entered into shipbuild-
ing construction contracts with 
Cosco KHI Shipping Engineering’s 
yards in Dalian and Nantong at a 
cost of $240 million per vessel.

The orders see Cosco Shipping 
join a growing number of owners 
that are opted for methanol as a 

green fuel to decarbonize opera-
tions. AP Moller – Maersk placed 
the pioneering order for methanol-
fuelled very large containerships 
and has followed CMA CGM, which 
has already made a strong commit-
ment to LNG as an alternative fuel.

Nantong KHI Shipping Engi-
neering will build seven vessels for 

OOIL which are due for delivery 
between the third quarter of 2026 
and the third quarter of 2028.

Dalian KHI Shipping Engineer-
ing will build the other five ves-
sels for the affiliated company of 
Cosco Shipping Lines which are 
scheduled for delivery during Feb-
ruary 2027 and June 2028.

“It is a new move of our group to 
promote clean energy application on 
our fleet. The new order for twelve 
super large containerships highlights 
multiple energy saving, emission 
reduction and intelligent vessel tech-
nologies, which will strengthen the 
core competitiveness of our group,” 
said Cosco Shipping Holdings.

Global Energy orders Singapore's 
first methanol bunker tanker

WasteFuel, Averda to produce green  
methanol for shipping in the Middle East

Korean Register to support development of methanol bunkering in Ulsan

Cosco Shipping splashes out $2.88bn on 12 methanol-fuelled boxships
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Echandia will supply energy 
storage systems for two new 
fully electrified vessels for Dan-
ish ferry operator Molslinjen.

Both ferries have been 
designed by OSK-ShipTech and 
will be built by Cemre Shipyard 
for delivery in 2024.

Upon delivery, the ferries will 
operate in Alslinjen and Sam-

sølinjen in Denmark on Echan-
dia battery systems that will 
have a total capacity of around 
7 MWh.

The vessels’ energy storage 
systems of 3.1 MWh and 3.8 
MWh, respectively, will be capa-
ble of being fully charged in 
20-25 minutes.

Echandia has previously 

delivered battery systems to the 
tugboat market and commuter 
passenger ferries, including to 
clients in Copenhagen and to 
Kochi in India but the company 
said the contract for Molslin-
jen’s ferries represents a ‘signifi-
cant step’ as it enters the market 
segment for larger RoRo and 
RoPax ferries.

Echandia to supply two Molslinjen ferries with battery systems

Gemak  
accomplishes  
a first in 
Türkiye

Windcat orders 
hydrogen 
CSOVs from 
Damen

Gemak Shipyard has 
announced that it had com-
pleted vaporizer upgrada-
tion work of an A Floating 
Storage Regasification Unit 
(FSRU) vessel in Türkiye.

The upgradation work 
was conducted on the 294m 
long TURQUOISE P. 

The shipyard said in an 
online statement posted 
in November on its social 
media accounts:“We are 
proud to announce that we 
have successfully completed 
the first Vaporizer upgrada-
tion work of an FSRU ves-
sel in Türkiye.” İfdaeleri 
kullanıldı.

Windcat Offshore has announced 
an order for the construction of a 
series of hydrogen-powered Com-
missioning Service Operation Ves-
sels (CSOVs) with Damen Shipyards 
at this year’s Offshore Energy Exhi-
bition & Conference in Amsterdam, 
the Netherlands.

The “Elevation Series” CSOVs 
have been designed by Damen Ship-
yards in cooperation with Windcat 
and CMB.TECH.

The vessels are 87 metres long, 
20 metres wide, can accommodate 
120 people on board and will be 
powered by hydrogen. The series 
will be delivered from 2025.

December 2022
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Yanılıyor muyum? Emtia piyasası, 
petrol, demir-çelik, altın vb. ürün-
lerin fiyatlandırması dolar üzerin-
den yapıldığından, emtia fiyatları 
ve bununla birlikte küresel enf-
lasyon dolardan fazlasıyla etkile-
niyor. Dikkat edersek, Fed'in faiz 
kararları altın, gümüş vb. emtia 
fiyatlarının yön belirlemesinde 
hayli etkilidir. 

Peki bu ekonomik görüntü 
değişiyor mu?  
Rusya-Ukrayna Savaşı ile bir-

likte ülkelerin doğal kaynaklarını, 
bazı emtiaları diğerlerine iskon-
tolu yani indirimli (ya da vade-
li) sattığını duyuyoruz. Örneğin 
Rusya, Hindistan'a petrol outlet'i 
gibi indirimli satışlar yapmakta-
dır. Bunun da ötesinde satış işle-
mindeki para birimi dolar yerine 
ülkelerin yerli para birimleri de 
olabiliyor. Demek ki, geçmişte 

olduğu gibi tüm emtia piyasasının 
tamamen dolar ile belirlendiğini 
söyleyemeyiz. Bu önemli değişi-
me şahit olurken bir tarafta da 
dolar kaynaklı bir enflasyon orta-
mına girdik. 

Özellikle Batı dünyasında 
enflasyon bir numaralı düşman 
ilan edildi. Ama şunu görmezden 
gelemeyiz; emtia fiyatları aşağı 
inerken enflasyonun tırmanma-
sı, doların değer kaybettiğinin 
en önemli işaretidir. Diğer bir 
deyişle, enflasyonun yükselme-
si doların değer kaybettiğinin 
de göstergesidir. Kimileri şunu 
söyleyebilir; "dolar diğer para 
birimlerine karşı değerlen-
di". Bu doğru bir yaklaşım ama 
doların esas sahibi olan ABD'nin 
G7'deki diğer ülkelere kıyasla 
doğal kaynaklar bakımından 
zengin olduğunu, rakiplerinden 
yapacağı doğal kaynak ithalatı-
nın sınırlı olduğunu unutmaya-
lım. Doların diğer para birim-
lerine karşı yükselişi biraz da 
buna bağlı.  

Sterlin döneminden 
günümüze…
Doların hâkimiyeti öncesinde, 

dünya ticaretindeki ana para biri-
mi Sterlin idi. Sterlin egemenliğini 
kaybederken yeni aktör doğuyordu; 
dolar. Zaman içinde dünya ticareti 
dolar ile dönmeye başladı. Dünya 
geliştikçe, ticaret de büyüdü. Kon-
teynerleşme sayesinde ticaret 
süratlendi bu da "küreselleşme" 
diye adlandırılan dönemin kapısı-
nı açtı. Ticaret sistemi büyüdükçe 
sorunları da yıpratıcı olmaya baş-
ladı. Yükselen ticaret hacmi dola-
rın tahakkümünü artırdı. Fed faiz 
oranını sıfıra yaklaştırdıkça, geze-
genimizin güney tarafındaki ülkeler, 
ihtiyaçlarını (dolar) borç alarak çöz-
mek istedi. Önemli ölçüde dolar var-
lığına sahip olan fonlar da (emeklilik 
fonları gibi) borç vermek istedi. Bu 
eşleşme sayesinde dolar ABD'den 
çıkmaya başladı. Özellikle de gelir 
düzeyi düşük ülkelere doğru… Borç 
alınan para ile yapılan ithalat saye-
sinde ticaret daha da artmaya baş-
ladı. Arada sırada krizler olsa dahi 

sistem bu şekilde ilerlemeye devam 
ederken Pandemi patladı.

Pandemi döneminde duran 
ekonomik faaliyet neticesinde 
şirketlerin batmaması için para 
muslukları sonuna kadar açıldı. 
Aslında bu bir “savaş finansma-
nı” yöntemiydi. Genelde savaş 
dönemlerinde finansman sıkıntı-
sı olmaması amacıyla bu yöntem 
tercih edilir. Fakat talihsizlik o 
ki, Pandemi dönemi gerçek bir 
savaş ile takip edildi. Gerçek 
savaş döneminde ise para poli-
tikası savaş durumundan barış 
dönemine geçiş yapmak zorun-
da kaldı. Çünkü bu gevşek para 
politikasının uzun sürmesi enflas-
yon tedavisinin çok daha zorlaş-
masına sebep olabilir. Şu sıralar 
Fed, Pandemi sonrası fazla ser-
bestleşen doları disipline etmeye 
çalışıyor diyebiliriz. Daha evvel 
yazdığımız gibi, dünya ticaretinin 
tek para tarafından çevrilmesi-
nin kimi sıkıntıları da olabiliyor. 
Tek para birimi ile ticaret yapmak 
kolay ama Fed parasal sıkılaşma-

ya başladığında Euro da etkileni-
yor Japon Yeni de! 

Peki, dünya ticaretinin ara yüzü 
olan bu para biriminde yapılacak 
küçük faiz artışları ile gezegenimi-
zin enflasyon sorunu çözülebilir mi? 

Kaseti geri sarıp 1970'lere 
dönelim. Dikkat ediyorum da 
günümüz, 1970’ler ile sıkça kar-
şılaştırılıyor. Ancak 1970’ler, 2’nci 
Dünya Savaşı sonrasıydı. Haliyle 
savaş dönemi finansmanının sona 
erdiği bir dönemdi. Artık tek hedef 
vardı “enflasyonla mücadele”. 
Faiz oranı yüzde 20'ye yükseltildi. 
Altın standardı kaldırıldı ve ani 
sıkılaşma ile dolar değerlenmeye, 
enflasyon düşmeye başladı. 

Asıl soru şu; bakalım Fed'in 
artan faiz adımları ile aynı sonucu 
görebilecek miyiz? Eğer yaşadığımız 
dönem 1970'ler ile benzerse aynı 
sonuca ulaşabiliriz. Eğer aynı dina-
miklere sahip değilse aynı sonucu 
beklemek akıllıca olmayacaktır. 

Burada yer alan bilgi, yorum ve tav-
siyeler yatırım danışmanlığı kapsamında 
değildir.

GÖRÜŞ

A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

Dolar nedir?"Dolar nedir?" şeklinde-
ki bir soruya cevabınız 
"para birimi" olabilir. 
Aslında bir ödeme yön-
temi, ticaret sistemidir 
de diyebiliriz. Özellikle 
tek kutuplu bir kürede 
yaşadığımızı düşünür-
sek, fiyat istikrarı ve 
enflasyondan koruma 
amaçlı bir işlem olduğu-
nu da ekleyebiliriz

Bermuda merkezli şirket Sea-
peak, Güney Koreli tersane 
Samsung Heavy Industries 
(SHI) ile beş LNG taşıyıcısının 
inşası için bir sözleşme imza-
ladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 
gemilerin teslimatlarının 
ardından, beş LNG taşıyıcısı-
nın her biri, her bir kiralayan 
işletmecinin tercihine bağlı 
olarak uzatılabilecek olan, 
on yıllık kesin bir süre için 
uluslararası bir enerji deviyle 

sabit oranlı bir time charter 
sözleşmesi kapsamında faa-
liyet gösterecek.

Seapeak, ilk yeni inşanın 
taksit ödemelerini, sponsor 
şirketi Stonepeak tarafından 
yönetilen yatırım fonların-
dan öz sermaye katkısı yoluy-
la finanse etmeyi amaçlıyor.

Siparişin değeri yakla-
şık olarak 1,08 milyar dolar. 
Anlaşma şartlarına göre, LNG 
taşıyıcılarının 2027 Haziran 
ayı sonuna kadar teslim edil-

mesi planlanıyor.
Gemiler, 174,000 metreküp 

M tipi, elektronik kontrollü, 
gaz girişli (veya MEGA) tah-
rikli LNG taşıyıcıları olacak.

Seapeak, dünyanın en 
büyük bağımsız sıvılaştırıl-
mış gaz taşıyıcıları sahiple-
rinden ve operatörlerinden 
biri ve şirketin filosunda 46 
LNG taşıyıcısı, 20 orta boy 
LPG taşıyıcısı (ikisi sipariş 
üzerine olmak üzere) ve altı 
çoklu gaz taşıyıcısı yer alıyor.

Kuzey Atlantik ile Kuzey Pasi-
fik arasında mal nakliyesini 
hızlandırmak için dünyanın 
ilk deniz nakliye tünelini inşa 
eden Zergratran SA şirketi, ilk 
Yeşil Denizcilik Koridoru'nu 
inşa etmek için 75 milyon 
dolarlık fon sağlamayı amaç-
layan Reg A+ teklifini duyur-
du.

Nakliye konteynerleri için 
Panama Kanalı'na bir alterna-
tif olması hedefleyen Puerto 
Internacional Las Americas 

(PILA)’ın, Atlantik'teki tam 
otomatik limanlar arasında 
30 dakikadan daha kısa süre-
de konteynerleri taşımak için 
Maglev teknoloji sistemini 
kullanan bir yer altı tüne-
li olması planlanıyor. Tünel, 
Kuzey Kolombiya'nın Pasifik 
kıyılarında inşa ediliyor.

Zergratran'a göre aktarma 
tesisi, Güney Amerika'ya ve 
yalnızca biyoyakıt sunan ilk 
dünya limanlarına gelen ve 
giden mallar için bir dağıtım 

merkezi olacak.
Tünel, Kuzey Kolombi-

ya'daki Panama Kanalı'nın 
yaklaşık 100 mil güneyinde 
yer alacak.

Koridor aynı zamanda 
otomasyon ve dijitalleşme 
de dâhil olmak üzere sürdü-
rülebilir teknolojilerin erken 
benimsenmesini hedefliyor. 
Nihai amaç, sektörü sıfır 
emisyona ulaşmak için güve-
nilir bir yola sokmaya yardım-
cı olmak.

Seapeak'ten Samsung Heavy'ye 5 yeni LNG siparişi

Yeşil nakliye koridoru için 75 milyon dolar fon



Aralık 2022 www.marinedealnews.com 

Emperyalist ülkeler, Birinci Dün-
ya Savaşı sonunda Almanya ve 
Avusturya-Macaristan İmpara-
torluklarına uygulamadıkları bir 
barış antlaşmasını, binlerce yıla 
hükmederek 20’nci yüzyıla eri-
şen Türk İmparatorluğu’na kendi 
menfaatlerini ayakta tutmak için 
10 Ağustos 1920 tarihinde imza-

lattılar. Yok olma Antlaşması olan 
Sevr ile İmparatorluk parçalandı. 

Denizlere açılımı olmayan Orta 
Anadolu’ya sıkıştırılmış bir ülke, 
Harbin verdiği ekonomik ve siya-
si yıpranma ile baş başa kalan 
galip devletler; Türkiye’de Kurtu-
luş Savaşı’nın başlamasının nasıl-
sa taşeron Yunanistan tarafından 
bitirileceği umudu ile dururken, 
Atatürk’ün Yunanistan’ı deni-
ze döküp emperyalist ülkeleri 
özellikle Büyük Britanya’yı masa 
başında dize getirip Lozan Barış 
Antlaşması’nı imzalatması, Har-
bi kazananlar tarafından hiç hoş 
karşılanmamıştı. Bir yerde onlar 
için onur kırıcı Lozan Antlaşma-
sı’nı kendilerine yediremediler. 

Araya İkinci Dünya Savaşı girdi
1950 yıllarında birbirlerine 

düşman olanlar artık barıştılar 

ve ortak menfaatlerde birleştiler. 
Artık birbirleri ile savaşmanın bir 
fayda vermeyeceğini, asıl menfa-
atin yarım bıraktıkları eski Türk 
toprakları üzerinde olduğu fikrin-
de (yeniden) birleştiler. Akabin-
de, 24 Temmuz 1923’te Lozan’da 
uğradıkları yenilginin hesabını 
sormak için siyasi ve ekonomik 
düzenlemelere başladılar. Sevr 
Antlaşması ile paylaşılan bu top-
rakların üzerindeki emperyalist 
düşünceler az bir değişiklikle 
100 yıl sonra uygulanmak üze-
re gündem oluşturuldu. Önce 
çevre ülkelerden başlandı; Suri-
ye, Irak bir daha eski statülerine 
kavuşamayacak şekilde parça-
landı. Nasıl ki Irak’ın kuzeyinde 
sözde bir Kürt devleti kurulması 
ve batıya doğru genişlemesi ve 
de denize iştirakli hale gelmesi 
için sinsi uğraş verilmeye baş-
landıysa… Ki başka bir deyişle 
bölgede ABD destekli bir taşeron 
devlet kurulmak isteniyorsa son 
dönemde İran’da başlayan olay-
lar da benzer şekilde düşünüle-
bilir. Gelişmeler bu ülkenin de 
yakın bir gelecekte parçalanması 
ve/veya statüsünün değişmesi 
yönünde ilerlendiğinin izlerini 
taşıyor. 

Emperyal güçler eliyle bu taşe-
ron ve terör yetiştiricisi yeni sunî 
oluşumlar, Türkiye’nin güney 
sınırlarını tehdit ettiği gibi top-
raklarımızda yaşayan Kürt vatan-
daşlarımıza da birtakım hayâller 
sunmaktadır. Bu sözde devletin 
yakın bir gelecekte doğuya kaya-
rak İran Kürtlerini de içine alacak 
bir yapıya dönüşmesi beklenebilir. 
İsrail destekli bu taşeron, başta 
ABD olmak üzere emperyalistlerin 
polisi olacaktır. Bu bölgenin gerek 
Arap dünyasının gerek Türkiye’nin 
ve en nihayetinde Kafkasya’nın 
bile kontrolünü terörle veya çeşitli 
müdahale ile yapmaya hazır hale 
getirilmeye çalışıldığı aşikâr. Ancak 
bu kurulması planlanan yapının 
mutlaka denize açılması onlar için 
gereklidir ve yaşaması için denize 
ihtiyacı vardır. Ve maalesef Arap 
dünyasını yönetenler bu durumu 
hâlâ algılamış değiller. O neden-
le TSK bu koridoru kesmiştir ve 
Rusya da menfaatleri doğrultu-
sunda birlikte hareket etmekte-
dir. Sonuçta Türkiye’de Ermeni ve 
Rum azınlığı pek kalmadığı için 
kaos yaratmak için tek dayanakla-
rı Kürt kökenli vatandaşlarımızdır. 
Eğer bu da olmazsa mezhep çatış-
maları denenecek veya azınlık bile 
olamayacak bazı etnik grupları 
toplumdan ayrıştıracak bir durum 
yaratma girişimleri de denenebilir. 
Yakın bir gelecekte İran’ın bölün-
mesi ve tarihte güney Azerbay-
can olarak bilinen ve şimdi İran’ın 
kuzeyinde yaşayan Türklerin 
Azerbaycan’la yeniden bütünleş-

mesi, Azerbaycan’ı bölgenin güçlü 
devleti haline sokabilir. 

Türk dünyasının son toplantı-
sında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC)’ni gözlemci statüde 
bünyesine katmasına başta ABD 
olmak üzere AB de karşı çıkmış-
tır. Burada dikkat edilecek husus 
şudur. Türk dünyasının birleşme 
çalışmaları ve bu yapıya son ola-
rak KKTC’nin katılması bile özel-
likle ABD’yi zorlamaktadır. Eğer 
Türk dünyası bütünleşir Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile entegre 
olursa Batı ve ABD biter. Önü-
müzdeki yıllarda başta ABD’nin, 
Türkiye’nin iç cephesini çatışma 
halinde tutmak, güneyden sözde 
bir Kürt devleti kurarak tehdit 
unsuru yaratmak, ekonomisini 
zora sokmak gibi hareketlerde 
bulunacağı açıktır.

Türkiye yıllardan beri iç cep-
hesini barışa götürmek için uğraş 
veriyor. Ülkemizde her vatanda-
şımızın huzur içinde yaşadığı bir 
ortam sağlamak istiyorsak demok-
ratik düşünce ile sorunlarımızı 
çözebiliriz. Zira Türkler ön Türk-
lerden günümüze devlet disiplini 
içinde yaşayan, uygar ve demok-
rasi kültürüne haiz bir topluluktur. 
Töresinde adalet, ahlâk, bilgelik, 
cömertlik, yiğitlik hasıldır ve bu 
değerleri üzerinde varolmak ve 
onları sürdürmek ülküsüyle için-
de liyakati esas alır ve bu erdem-
leri şahsında birleştirerek hem 
geçmişine hem geleceğine layık 
olacak şekilde yaşamını şekillen-
dirir ve töresini daima Devlet teş-
kilatlanması ile sürdürür. 

Bu vatanın elden çıkması için 
çalışıp uğraşanlara bırakılmaya-
cak jeopolitik önemde bir coğraf-
yadayız. Bu nedenle 7’den 77’ye 
Lozan Antlaşması’nın önemini, 
Sevr Antlaşması’nın hortlamama-
sı için çok iyi anlamalı ve analiz 
etmeliyiz çünkü Sevr gündeme 
sinsice yeniden getirilmektedir.

Neden bu bölge barışa hasret?
Yüzyıllardır birbirlerine düş-

man olan İngiltere, Fransa ve 
Almanya birbirleri ile barışıyor da 
aynı Batı Türkiye ile barışamıyor? 
Attila’nın Roma’da Papa’ya diz 
çöktürmesinden, Viyana kapıları-
na dayanmamızdan ya da Müs-
lüman oluşumuzdan mı kaynak-
lanıyor? Ne derseniz deyin ama 
Batı’da hâlâ bir Türk korkusu var.

Hem NATO üyesiyiz ama için-
de teröre destek çıkan onca ülke 
var. O kadar dost görünen düşma-
nımız var ki gerçekten dünyada 
yalnız bir devletiz. Artık jeopoli-
tik konumumuzu ve kartlarımızı 
iyi kullanarak dost görünen bu 
ülkelere aynî ile karşılık yaratma-
mız gerekiyor. Yani oyunu onların 
kuralları ile oynamalıyız.

İstiyorlar ki, 1950’li yıllarda 

olduğu gibi ABD’nin içişlerimize 
karışacak kadar yakın ve hatta 
JAMMAT yardım kurulunun tayin-
lere karışacak kadar etkili olması-
nı istiyorlar.

Geçmişteki Johnson mektubu, 
1975 ambargosu, 4 Temmuz 2015 
çuval hadisesi… ABD ne kadar 
dost ve müttefik? Bu artık iyice 
sorgulanmalıdır. 

Biraz değişik de olsa Çekoslo-
vakya kendi isteği ile parçalara 
bölündü. Peki neden Kıbrıs bölü-
nemiyor? Bir arada yaşamaları 
mümkün olmayan iki toplum 
hâlâ birleştirilmeye çalışılıyor. 
İstiyorlar ki Türkiye 1950 yıllar 
konumuna girsin. ABD’nin yeni 
maşası Yunanistan Türkiye’ye 
sorun çıkaran bir ülke olsun. Ve 
Türkiye ABD’nin güdümünde bir 
devlet olsun. Ekonomide ve iç 
politikada zayıflasın, dış politikası 
işlemesin. Bu nedenlerle iç cep-
he hep karışıyor ama tüm bun-
lara rağmen Türkiye’nin Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne yakınlaşması, 
Türk birliğini kurma çalışmaları, 
Azerbaycan ile ilişkilerin doruk 
noktada olması, Ege’de kararlı-
lığımız, Rusya ile olan ilişkilerin 
derinleşmesi, KKTC’nin Türk 
Devletleri Teşkilatı’na gözlem-
ci olarak katılımı... Bu hareket-
ler AB-D’yi rahatsız etmektedir. 
O yüzden Türkiye’nin dikkatini 
dağıtmak için belki de bomba 
patlama dosyası bile ABD ve Batılı 
emperyal ülkeler tarafından yeni-
den tezgahlanmıştır demek pek 
saflık olmaz diye düşünüyorum. 
Bombayı patlatan teröristin de 
Afrin’den geldiğini biliyoruz. Oysa 
Afrin’i terörden arındırmak için 
TSK tarafından mücadele veril-
miş 2 ay 4 günde, 54 şehit ve 
236 yaralı verilerek Afrin ÖSO’ya 
teslim edilmişti. Daha sonra 
ÖSO’nun kuruluş amacının dışın-
da hesaplaşmalar ve çeteleşmesi 
ile ortaya çıkan otorite boşluğunu 
HTŞ (Tahrir el-Şam) terör örgü-
tü doldurdu ve HTŞ’nin Afrin’e 
hâkim olmasına neden oldu. 
Suriye cephesi yeniden ısınıyor ve 
Türkiye yeniden aktive edilen dış 
cephelerle karşı karşıya kalabilir. 
Geçen yazımda da belirttiğim gibi 
çok yakın gelecekte 3 kutuplu bir 
dünya görebilme olanağı hızla-
nıyor ve tabir yerindeyse saflar 
yeniden oluşuyor. Bu yeni dünya 
düzeninde “Türkiye nerede olma-
lı?” bu öngörüyle tartışılmalıdır.

22 GÖRÜŞ

Özhan Bakkalbaşıoğlu 

100 yıl sonraki hesaplaşma…
Sevr ve Lozan 
Antlaşmalarının 
100 yıl sonraki 
hesaplaşması ve 
Türkiye jeopoli-
tiğinin getirdiği 
değişimleri bu 
yazımda ele alma-
ya çalışacağım
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Kasım ayında denizcilik ve yatçı-
lık sektörü, Yat ve Tekne Endüs-
trisi Derneği (YATED) tarafından 
desteklenen ve YATED Fuarcılık 
tarafından düzenlenen Cryptom 
Bosphorus Boat Show Fuarı’nda 
buluştu. Dernek çatısı altında 
düzenlenen Fuar, sektör temsil-
cileri tarafından büyük ilgi gördü. 

Fuar sonrası YATED Yönetim 
Kurulu Başkanı Alparslan Sirke-
cioğlu ile Fuar ve yatçılığın prob-
lemleri hakkında bir sohbet ger-
çekleştirdik. Sirkecioğlu, özellik-
le Göcek koylarını yaz boyunca 
işgal eden büyük boyutlu tekne-
lerin amatör denizcilik üzerinde 
yaptığı olumsuz etkilere değindi.

Dernek olarak destekçisi 
olduğunuz Fuar oldukça ilgi 
gördü ve katılımcılar memnun 
kaldıklarını belirttiler. Görüş-
lerinizi ve gelecek planlarınızı 
paylaşabilir misiniz?

Bu seneki Fuarımız bugüne 
kadar denizde yapılan en büyük 
fuar oldu. Fuarın Dernek çatı-
sı altında toparlayıcı olması ve 
Dernek tarafından düzenlenme-
si katılımcıların ilgisini daha da 
artırdı. Sektörümüzün de uzun 
zamandır böyle bir fuara ihtiyacı 
vardı. Fuar’a katılan bütün katı-
lımcılar hem ziyaretçi hem de 
ticari açıdan çok memnun olduk-
larını defalarca belirttiler ve teşek-
kür ettiler. Ben de buradan bütün 
katılımcılara teşekkür ediyorum.

Bundan sonra YATED olarak 
İstanbul’da Ekim 2023’te deniz 

fuarı ve Şubat 2024’te bir kara 
fuarı yapacağız. Kara fuarımız-
da 45 bin metrekare net stand 
alanı olmasını hedefliyoruz. 

Pandemi sürecinin geride 
kalmasının ardından Covid-19 
sonrası patlama yapan yatçılık 
ve tekneciliğe olan ilgide bir 
değişiklik yaşandı mı?

Pandemi bittikten sonra, 
teknecilik ve tekneciliğe olan 
ilgi azalmadı. Çünkü tekneci-
lik zamanla oluşan bir kültür. 
Covid-19, buna iyi anlamda hızlı 
bir katkı yapmış oldu. İnsanlar 
bir özgürlük alanı olarak denizi 
gördüler ve bunun zevkine var-
dılar. Bundan kolay kolay geriye 
döneceklerini düşünmüyorum.

Önümüzdeki sene Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılını 
geride bırakacağız. İkinci yüz-
yıla gireceğimiz bu süreçte Tür-
kiye’deki yatçılığı nerede görü-
yorsunuz, neler geliştirilmeli?

Cumhuriyetimizin ikinci yüz-
yılına girerken özellikle amatör 
denizcilik için çok şey yapılması 
gerektiğine inanıyorum. Özel-
likle tekne ve amatör denizci-
lik birbirinden ayrılmaz ve üç 
temel unsurdan oluşur. Bunlar; 
Bir teknenin imali veya satışı, 
teknelerin satış sonrası hizmet-
leri ve teknelerin barınma hiz-
metleridir. Bizim Türkiye’de en 
büyük çektiğimiz sıkıntı şu anda 
teknelerin barınma ihtiyacı. Çok 
uzun zamandır, barınma liman-
larına ve marinalara hiçbir yatı-

rım yapılmadı. Şu anda yeni 
yapılan bir marina yok. Sade-
ce bir tane İzmir Yeni Foça’da 
bir marina ocak ayında devreye 
girecek. Bağlama sıkıntısı var ve 
bağlama dengesi yetersiz. 

Arz talep dengesizliği var. Bu 
nedenle marinalar gerek döviz 
gerek reel enflasyonun çok çok 
ötesinde fiyat artışları uygulu-
yorlar. Bu durum da denizciliğe 
gönül verenleri biraz caydırıyor, 
biraz da korkutuyor. 

Marinalar artan döviz 
kurundan faydalanmak için 
daha çok yabancı müşteri-
lere yönelmiş gözüküyor. Bu 
durum sağlıklı mı?

Yurtdışından gelenler Türki-
ye’deki fiyatları cazip bulabilirler 
ama bu Türkiye’de denizciliğin 
geliştiği anlamına gelmez. Bu 
Türkiye’de aynı ekonomik sis-
temde de olduğu gibi parasını 
Türkiye’ye getirip kâr sağladık-
tan sonra bir gecede yurtdışına 
giden sıcak paraya benzer. Biz 
nasıl ekonomimize sıcak para 
değil yatırım bekliyorsak deniz-
cilikte de “bu sene Türkiye çok 
ucuz, yabancılar Türkiye’ye tek-
neleriyle geldi” diye sevinmeme-
liyiz, üzülmeliyiz. Bu tekleneler 
herhangi bir nedenle bir ay gibi 
kısa bir zamanda dönebilirler. 
Jeopolitik durumumuz da böyle 
krizler yaşanmasına çok müsait. 

‘Marinalarda fahiş bir artış 
söz konusu’
Bütün üretimler önce ülkemi-

'Tekneleri yazlık gibi kullanıyorlar'
ze daha sonra ihracata yönelik 
olmalı. Kalitesi tabii ki de ihracata 
yönelik olmalı. Marinaların duru-
munu da bu şekilde açıklayabiliriz. 
Nasıl olsa yabancılar geliyor ve bu 
paralar ödeniyor dedikleri zaman 
bir gün gelir bir şarkı çalar, “it's too 
late, baby, now it's too late.”

Marinalarda fahiş bir artış 
söz konusu. Geçen seneden bu 
seneye yüzde 350 fiyat artışı 
kabul edilemez. 

Türkiye’de her şey ulaşılmaz 
hale geldi. Kazançlar ile harcama-
lar arasındaki farka bakarsak Tür-
kiye’de alım gücü çok düşük bir 
hale geldi. Orta ve üst orta sınıfın 
denize ulaşması çok zorlaştı, nere-
deyse imkânsız hale geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı tarafından yayımlanan kıyı 
tesislerinin işletme hakkının 5 
yıla kadar uzatılmasına yöne-
lik yönetmelik hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bu gerekliydi. Marinalarımı-
zın kiralanma süreleri çok eskiy-
di. İşletme sürelerinin sonuna 
yaklaşıldığı için işletmeciler 
marinalarına yeni yatırımlar 
yapmıyorlardı. Bu süre uzayın-
ca marinaların modernizasyon 
yatırımlarına imkân verilmiş 
oldu. Gerekli bir durumdu.

Turizm bölgeleri ve sahil 
kesimlerinde çıkan orman yan-
gınları yatçılığı nasıl etkiledi?

Orman yangınları teknecili-
ği etkilemedi ancak insanlara 
çok daha büyük bir hüzün verdi. 
Özellikle Marmaris tarafında-
ki yangınlar insanları oldukça 
hüzünlendirdi. İki yangında da 
denizdeydim. İnanılmaz kor-
kunç bir görüntü, inanılmaz 
büyük bir kayıp ve üzüntü.

Amatör Denizcilik Belgesi 
hakkındaki olumsuz görüşü-
nüz devam ediyor mu?

Ehliyet ile amatör denizci bel-
gesine sahip olmakla tekne kul-
lanma yetkisine sahip olmanın 
aynı şey olmadığını düşünüyo-
rum. Sadece internet üzerinden 
girilen bir imtihan ile alınan bir 
denizcilik belgesiyle daha önce 
denizcilik tecrübesi olmayan biri-
sinin denize açılmasının adeta bir 
katliam olduğunu düşünüyorum. 
Denizcilik 20, 30 belki 40 senelik 
bir denizci için bile her gün yeni 
bir şey öğrenilecek bir alan. Ama-
tör Denizci Belgesi sahibi olan-
larda sancak, iskele, baş ve kıç 
ne demek bilmeyen oranı yüzde 
70’in üstündedir.

Göcek Koyu’ndaki yat ve 
tekne kalabalığı çevre kirliliği 
başta olmak üzere pek çok 
sorun yaratıyor. YATED olarak 
bu konuda herhangi bir çalış-
manız bulunuyor mu? Ayrı-
ca konu hakkındaki görüş ve 

önerileriniz nelerdir?
Türkiye’de derneklerin bu tip 

siyasi yaklaşımlara müdahale 
etme şansı yok. Evet Göcek’te, bu 
kadar küçük bir alanda, bu kadar 
çok teknenin bulunması sağlıklı 
ve normal değil. Denizci olduğunu 
veya olmak istediğini bertilen hiç-
bir bir ülkede bu duruma müsa-
ade edilmez. Göcek koylarında 
25-30 metrelik tekneler sezon 
başında bir koya bağlanıp sezon 
bitene kadar aynı noktada bekle-
tiliyor. Bu tekneleri otel gibi, yaz-
lık gibi kullanıyorlar. Bazıları 8-10 
metrelik irtibat teknesiyle bağla-
ma yerlerini eski otopark mafya-
ları gibi parselliyorlar. Bu konuda 
sektör temsilcilerinin ve STK’ların 
yer aldığı bir konsorsiyum ile ortak 
bir çözüm üretilmeli. Adil bir sis-
tem geliştirilmesi gerekiyor. 

Bu bölgede güçlü olanın, zen-
gin olanın koyu veya bağlama 
yerini işgal etme durumu var. 
Bu doğru değil. Denizcilik küçük 
teknelerin çoğalmasıyla gelişir.  

‘Atık kontrolünde geniş 
kapsamlı bir sistem 
geliştirilmeli’
Göcek’te ayrıca atık problemi 

de var. 10 günde, 15 günde bir atık 
vermek durumundasınız. Ama 
genelleştirmeler yanlış. Marina-
dan yeni çıkan teknelere sen 3 
aydır atık vermedin diye ceza 
kestikleri söyleniyor. Marinada 
3 ay bekleyen ve kullanılmayan 
teknelere ceza verilmemesi gere-
kiyor. Mavi Kart’ı takıyorlar, sen 
şu tarihte şu kadar atık vermişsin 
diyorlar. Bu yeterli değil. Teknele-
rin depo hacmine göre değişir bu 
durum. 500 litre atık tankı olan 
bir teknede 2 kişi varsa 1 ay bile 
atık vermesi gerekmeyebilir. 

Bir guletteki veya yolcu gemi-
lerindeki kişi başı su ve atık gibi 
ölçüler var. Yeni nesil büyük 
teknelerin çoğunda da arıtma 
sistemleri bulunuyor. Dolayısıy-
la atık verme süreleri ona göre 
belirlenmeli. Teknelerin teknolo-
jik yapısına, içinde o an bulunan 
kişi sayısına göre gibi karmaşık 
bir sistem belirlenmesi gerekiyor. 

Tekne imalatçılarının son 
dönemde savunma sanayine 
yönelmesi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Tekne imalatı bugün artık ile-
ri bir teknoloji olmaya başladı. 
Ağaçtan tekne yapmaktan çok öte 
teknolojiler var. Yerli tekne imalat-
çılarımız da bu teknolojileri uzun 
zamandır uygulamaya başladılar. 
Herhangi bir savunma ihtiyacında 
her türlü araçla imalatçılar da 
böyle bir durumda görev alırlar. 
Bu aynı zamanda ihracatımıza da 
pozitif etki eden bir unsur haline 
gelmeye başladı.

Alparslan Sirkecioğlu
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Değişen güvenlik ortamı diğer 
kuvvetlerde olduğu gibi Deniz 
Kuvvetlerimiz için de yeni 
görevleri gündeme getirmek-
tedir.

Zamanımızdaki güvenlik 
ortamının en önemli niteliği 
devlet dışı aktörler tarafın-
dan yöneltilen klasik olma-
yan (unconventional) sorun 
ve tehditlerle dolu olmasıdır. 

Kara ülkemizde karşılaştı-
ğımız güvenlik sorunlarının 
büyük bir bölümü denizler-
den karaya gelmektedir. Bun-
ların kıyılarımıza ulaşmadan 

denizde iken önlenmesi ulu-
sal güvenliğimiz açısından 
son derece önemlidir.  

Ege ve Akdeniz’de Yunan 
tehdidi başta olmak üzere 
klasik tehditlere karşı har-
be hazırlık ve caydırıcı gücü 
muhafaza etmek öncelikli 
görev olmakla birlikte; terörle 
mücadele, uyuşturucu, insan 
ve silah kaçakçılığı, mülteci-
lerin kontrolü, deniz ticaret 

yollarının ve boru hatlarının 
güvenliği, deniz haydutluğu-
nun önlenmesi, deniz yetki 
alanlarımızdaki ekonomik 
kaynakların güvenliği, deniz-
deki kaynakların aranma ve 
çıkartılmasında arama/son-
daj gemilerinin güvenliği, kıyı, 
üs ve limanların güvenliği gibi 
görevler önem kazanmakta-
dır. 

Bu görevler sadece askerî 
olmayıp sivil güvenlik güçle-
ri, istihbarat örgütleri, ilgili 
Bakanlıklar ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile yakın işbirliği 
ile birlikte uluslararası işbirli-
ğini de gerektirmektedir.

Önümüzdeki on yıllarda 
devam edeceği değerlendiri-
len bu görevler klasik görev-
lerin yanında Deniz Kuvvet-
leri’nin kuvvet yapısı, moder-
nizasyon, konuşlanma ve eği-
tim planlamalarında dikkate 
alınmalıdır.

Tuğgeneral (E) Dr. 
Cihangir Dumanlı deği-
şen güvenlik ortamında 
Deniz Kuvvetlerimizin 
önemi ile mevcut ve 
olası yeni görevlerini 
değerlendirdi

Deniz Kuvvetleri'ne yeni görevler

Dr. Cihangir Dumanlı

Hollanda ve Umman 
arasında hidrojen 
anlaşması
Hollanda ve Umman hükû-
metleri, Mısır'daki COP27 
iklim Zrvesi sırasında hid-
rojen projelerinde işbir-
liği yapmak amacıyla bir 
iyi niyet anlaşması (MoU) 
imzaladılar.

İki ülke arasındaki hid-
rojen işbirliği, yeşil hidro-
jen için ithalat ve ihracat 
tesisleri kurmaya odakla-
nacak.

Hollanda tarafından 
yapılan açıklamada, enerji 
geçişini sınırlarının ötesine 
hızlandırmak için çalışır-
ken aynı zamanda Hollan-
da sanayi ve ulaşım sektö-
rünü daha sürdürülebilir 
hâle getirmek adına yeşil 
hidrojenin bir kısmını ithâl 
etme fırsatları yaratmayı 
amaçladıkları berlirtildi.

Hollanda Rotterdam 
Limanı İdaresi'nin Umman 
ile yakın bağları bulunu-
yor. Liman İdaresi, yakla-
şık 20 yıldır ülkenin kuze-
yindeki Sohar Limanı’nı 
geliştirmek ve işletmek 
için Umman hükûmeti ile 
ortak çalışmalar yürütüyor.

Hollanda limanları ayrı-
ca yenilenebilir enerjinin 
düşük maliyetle üretilebil-
diği ve Kuzeybatı Avrupa'ya 

ihraç edilebildiği ülkeler-
den hidrojen için ithalat 
zincirleri kurma çabalarını 
da sürdürüyor.

Bunlar çoğunlukla, 
Umman gibi güneş ve rüz-
gârdan yenilenebilir ener-
ji üretmek için bol alana 
sahip ülkelerden oluşuyor.

Rotterdam Limanı, Ams-
terdam Limanı gibi Hollan-
dalı şirketlerin temsilcileri, 
danışmanlar, depolama ve 
nakliye sağlayıcıları ayrıca 
Şili ile de yeşil bir hidrojen 
ihracat koridoru geliştirme 
fırsatlarını araştırıyorlar.

Ayrıca, Rotterdam Lima-
nı, İspanyol enerji şirketi 
Cepsa ile Güney ve Kuzey 
Avrupa arasında ilk yeşil 
hidrojen koridorunu kur-
mak ve Avrupa'nın iki ana 
limanı olan Rotterdam ve 
Algeciras arasında yeşil 
bir hidrojen tedarik zinciri 
sağlamak için bir mutaba-
kat zaptı da (MoU) imzala-
mış durumda.

Bir diğer projede, liman 
idaresi ve Tazmanya hükû-
meti, Bell Körfezi'nden 
Hollanda limanına gele-
cekteki yeşil hidrojen ihra-
catının fizibilitesini ortak-
laşa araştırıyorlar.
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Konteyner hatları düşüşe geçti

Japon nakliye şirketi K Line, 
amonyak yakıtlı dökme yük 
gemisinin tasarımı için Class-
NK'dan prensipte onay (AİP) 
aldı ve ilk gemiyi 2026'da tes-
lim almak için çalışmalarını 
başlattı.

Tasarımı, K Line tarafından 
ITOCHU Corporation, Nihon 
Shipyard Co., Mitsui E&S Mac-
hinery Co.ve NS United Kaiun 
Kaisha ile işbirliği içinde 
geliştirilen dökme yük gemisi 
200,000 ton ölü ağırlık kapasi-
tesine sahip olacak.

Şirketler, geçtiğimiz yıl 
“Yeşil İnovasyon Fonu Proje-
si/Yeni Nesil Gemiler için 
Geliştirme Projesi/Amonyak 
Yakıtlı Gemilerin Geliştirilme-
si” adı altında projeleri için 
Japonya'nın en büyük kamu 
yönetimi kuruluşu New Ener-
gy and Industrial Technology 
Development Organization 

(NEDO)’dan fon sağladı.
Şirket, AiP alınmasını 

amonyak yakıtlı gemilerin 

uygulanması için önemli bir 
kilometre taşı olarak görüyor.

K Line ve ortakları, AiP alan 

temel tasarıma dayalı ola-
rak geminin geliştirilmesine 
devam etmeyi planlıyor ve 

Newcastlemax bulker'ı tes-
lim aldıktan sonra 2026'da 
test çalışmalarına başlamayı 
hedefliyor.

Projede yer alan Mitsui E&S 
Machinery, amonyak yakıt 
deposu ve yakıt besleme sis-
temi, amonyak yakıtlı motorla 
ilgili teknoloji, amonyak yakıt-
lı gemiye özgü güvenlik özel-
likleri, amonyak yakıtlı motor 
ve besleme sistemi ile ilgili 
testleri gerçekleştirecek.

Nihon Tersanesi ise amon-
yak yakıt tanklarıyla dona-
tılmış bir gövde inşa edecek. 
Gemide bir amonyak yakıt taşı-
ma sistemi, güvenlik sistemle-
ri ve gemide gösterim yoluyla 
araştırma ve geliştirme doğru-
lama sistemleri yer alacak.

K Line, ITOCHU Corporation 
ve NS United Kaiun da amon-
yak yakıtlı geminin operasyo-
nel testlerini gerçekleştirecek.

K Line 2026'da amonyağa geçmeyi planlıyor

Konteyner taşımacılığı sektö-
rü, 2022'nin 3’üncü çeyreğin-
de ikinci çeyreğe göre yüzde 
6,6 düşüşle 58,9 milyar dolar 
net gelir açıkladı. 

Blue Alpha Capital tara-
fından derlenen raporda, 
hem kamuya açık bildirilere 
hem de özel olarak tutulan 
konteyner hatlarının birleşik 
kazancına göre yılın üçüncü 
çeyreğinde elde edilen gelirin 

58,9 milyar dolar olduğunu 
tahmin ediyor.

Rapora göre, bu yılın 
3’üncü çeyrek sonucu, sektö-
rün 2021'in aynı çeyreğinde 
bildirdiği 48,1 milyar dolar 
kârdan yüzde 22,4 oranla 
10,8 milyar dolar daha yük-
sek. Ancak, bu yılın ikinci 
çeyreğinde bildirilen kâra 
oranla 4,4 milyar dolar daha 
düşük.

Kasım ayına kadarki spot 
oran eğilimleri de dahil 
olmak üzere tüm faktörler 
hesaba katıldığında, 2022 
yılının tamamı için kontey-
ner taşımacılığının net gelir 
tahmininin 244,9 milyar 
dolardan 223,4 milyar dolara 
düşürüldüğünün belirtildiği 
raporda herhangi bir kazanç 
çöküşünün yakın olmasının 
beklenmediği aktarıldı.
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Crude tankerler uçtu, konteynerler serbest düşüşte Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

BDI, haftayı yüzde 12'lik bir düşüşle 1189 
seviyelerinde kapattı. Capesize tonajı yüz-
de 27'lik düşüşle 9 bin 305 dolar seviye-
lerine gerilerken, Panamax tonajı yüzde 
2,6'lık bir düşüşle 14 bin 343 dolar sevi-
yelerine geriledi. Supramax tonajı yüzde 
3,6'lık düşüşle 13 bin 348 dolar seviyelerine, 
Handy tonajı ise yüzde 3,2'lik düşüşle 13 
bin 727 dolar seviyelerine geriledi. Kazanç-
lardaki düşüş eğilimine rağmen modern 
Kamsarmax gemilerde hâlâ yüksek fiyat-
lar görüyoruz. Genel olarak kuru yük gemi-
lerinin düşme eğiliminde olduğunu söyle-
yebiliriz. Birçok alıcı, “ocak ayını bekleyip 
görelim” diyor.

LR 2 tankerlerdeki kazançlar günlük 50 
bin 765 dolardan günlük 58 bine fırladı. MR 
tankerlerin günlük ortalama 42 bin 400 
dolar seviyelerindeki kazançları günlük 43 
bin dolar seviyelerine çıktı. Bazı spesifik 
rotalarda günlük 98 bin dolar (i.e. North 
Asia to Los Angeles) ve günlük 80 bin dolar 
(South Korea to Anchorage, Alaska) değer-
leri görülebiliyor.

Crude tankerlerin kazançları produ-
ct tankerlere göre çok daha güçlü. Non-
scrubber fitted VLCC tankerin MEG-China 
için günlük 110 bin dolara bağlandığı rapor 
edildi. Suezmax tankerin Karadeniz’den 

Akdeniz’e gitmek için günlük 125 bin dola-
ra bağlandığı, Atlantik’i geçmek için gün-
lük 100 bin dolara ve Aframak tankerin 
Karadeniz/Akdeniz için günlük 145 bin 
dolar kazandığı rapor edildi. Tabii ki bu 
rakamlar fiyatları uçuruyor.

Konteyner marketindeki kazançlar 
artık çok daha düşük olduğu için kontey-
ner gemi fiyatları 'serbest düşüşe' geçti. 
2-2,5 sene yüksek kirası olan gemilerin 
armatörleri gemilerini göreceli olarak yük-
sek fiyata satmak için girişimler yapıyor.

Aşağıda sizin için derlediğimiz bu ayki 
satışların listesini bulabilirsiniz :

Kuru yükler
Newcastlemax: “CHINA STEEL 

ENTREPRENEUR” (203,512 dwt, CSBC 
Kaohsiung, 2007 inşa) ve kardeş gemisi 

“CHINA STEEL TEAM” (2006 inşa) her biri 
17,75 milyon dolara alıcı buldu.

Capesize: “TRUE PATRIOT” (180,967 
dwt, Imabari, 2016 inşa) 39,75 milyon dola-
ra, “AQUAFORTUNE” (174,725 dwt, Namu-
ra, 2011 inşa) 26,5 milyon dolara, “EDWARD 
N” (176,216 dwt, SWS, 2011 inşa) 25,25 
milyon dolara, “C H S CREATION” (174,110 
dwt, SWS, 2006 inşa) 15,5 milyon dola-
ra alıcı buldu. “NAVIOS OBELIKS” (181,415 
dwt, Koyo Dockyard, 2012 inşa) 29,5 milyon 

dolara Synergy, Yunan şirketine satıldı. “HL 
SHINBORYEONG” (179,294 dwt, Hyundai 
Samho, 2010 inşa) 24,8 milyon dolara, “C 
H S SPLENDOR” (170,000 dwt, IHI Mari-
ne United, 2006 inşa) 15,5 milyon dolara 
satıldı.

Post Panamax: “CMB VAN MIEGHEM” 
(95,737 dwt, Imabari, 2011 inşa) 21 milyon 
dolara satıldı.

Kamsarmax: “CMB PARTNER” (81,805 
dwt, Cebu, 2016 inşa) 29 milyon dolara, 

“OCEAN ROSEMARY” (82,265 dwt, Dalian 
Shipbuilding, 2013 inşa) 21 milyon dola-
ra, “KEY LIGHT” (83,027 dwt, Sanoyas, 
2012 inşa) 23 milyon dolara “DARYA LOK” 
(81,874 dwt, Daewoo, 2012 inşa) 21,5 mil-
yon dolara satıldı. “NORD VIRGO” (80,915 
dwt, Japan Marine United, 2014 inşa) 27 
milyon dolara satıldı. 

Panamax: “PRABHU PUNI” (76,015 
dwt, Tsuneishi Japan, 2020 inşa) 11,5 mil-
yon dolara satıldı. “TRINA OLDENDOR-
FF” (75,200 dwt, Penglai Zhongbai Jinglu, 
2013 inşa) satıldı ancak satış fiyatı henüz 
açıklanmadı.“ULTRA PANACHE” (78,450 
dwt, Sanoyas, 2011 inşa) 17 milyon dolara 
alıcı buldu. “NAVIOS ALDEBARAN” (76,529 
dwt, Imabari, 2008 inşa) 14 milyon dolara, 

“LT OCEAN STAR” (75,395 dwt, Universal, 

2005 inşa) 14 milyon dolara, “CERAFI-
NA” (74,759 dwt, Hudong-Zhonghua, 
2005 inşa) 12 milyon dolara Yunan 
alıcıya satıldı.

Ultramax: “CARO PADRE” (63,227 
dwt, Yangzhou Dayang, 2012 inşa) 
21,1 milyon dolara Çinli alıcıya satıldı. 

“ACHILLEAS” (63,301 dwt, Yangzhou 
Dayang, 2012 inşa) 22,3 milyon dolara 
satıldı.

Supramax: “JIAN DA” (52,677 dwt, 
Oshima, 2005 inşa) 13,2 milyon dola-
ra Türk alıcıya satılırken, “JIN FENG” 
(52,686 dwt, Oshima, 2004 inşa) 13,3 
milyon dolara Hong Konglu alıcıya 
satıldı. “WORLDERA-6” (52,292 dwt, 
Tsuneishi Cebu, 2005 inşa) 12,5 mil-
yon dolara satıldı. “BULK CARINA” 
(57,819 dwt, Tsuneishi Cebu, 2016 
inşa) 22 milyon dolara Yunan alıcı-
ya, “AZZURA” (52,050 dwt, IHI Marine 
United, 2004 inşa) 13 milyon dolara 
satıldı.

Handy: “BELLE ETOILE” (28,230 
dwt, I-S Shipyard, 2014 inşa) 13,9 
milyon dolara, “WAAL CONFIDENCE” 
(33,387 dwt, Shin Kochi, 2009 inşa) 
15,2 milyon dolara satıldı. “INTER-
LINK ACTIVITY” (38,710 dwt, Taizhou 
Kouan, 2015 inşa) 21 milyon dola-
ra, “OCEAN ECHO” (37,084 dwt, Saiki 
H.I., 2013 inşa) 17,5 milyon dolara 
satıldı, “MOUNT BAKER” (32,039 
dwt, Hakodate, 2003 inşa) satıldı 
ancak satış fiyatı henüz rapor edil-
medi. “TRUDY” (30,790 dwt, Jiangsu 
Eastern H.I., 2009 inşa) 12,5 milyon 
dolara, “BLUE BAIE” (31,734 dwt, Sai-
ki H.I., 2006 inşa) 13 milyon dolara 
alıcı buldu. “NORD QUEBEC” (36,546 
dwt, Onomichi Dockyard, 2013 inşa) 
18 milyon dolara,“SUPER CAROLI-
NE” (33,427 dwt, Shin Kochi, 2007 
inşa) 13,7 milyon dolara Türk alıcıya 
satıldılar. “PENELOPE T” (33,795 dwt, 
Samho Shipbuilding, 2011 inşa) 14,3 
milyon dolara satıldı.

Tankerler
VLCC: “ELANDRA DENALI” ve 

“ELANDRA ELBRUS” (299,999 dwt, 
Hyundai H.I., 2020 inşa) gemilerinin 
her biri 112 milyon dolara alıcı buldu. 

“ELANDRA EVEREST” (2020 inşa) 107,5 
milyon dolara satıldı.

Suezmax: “RIDGEBURY NICHO-
LAS A” (159,395 dwt, Universal Japan, 
2007 inşa) 34 milyon dolara alıcı 
buldu. “CAP PHILIPPE” (158,920 dwt, 
Samsung, 2006 inşa) 33 milyon dolara, 

“LILA SHENZHEN” (159,549 dwt, Bohai, 
2004 inşa) 25 milyon dolara Çinli alı-
cıya satıldı. “MARIA GRACE” (160,289 
dwt, Samsung, 2002 inşa) 22,5 milyon 
dolara alıcı buldu.

Aframax: “BEKS SWAN” (108,929 
dwt, SWS, 2009 inşa) 36 milyon dola-
ra satıldı. “KARACHI” (107,081 dwt, 
Imabari, 2003 inşa) 21 milyon dolara 
satıldı. ''SIFIS” (105,827 dwt, Tsuneishi 
Japonya, 2007 inşa) 32 milyon dolara 
satıldı.

LR1: “LIBERTY” (74,862 dwt, STX 
Jinhae, 2009 inşa) 23 milyon dolara, 

“ORTOLAN COCO” (74,992 dwt, Bro-
dosplit, 2008 inşa) 20,5 milyon dolara 
satıldı. “NORDIC TRISTAN” (73,604 
dwt, New Times, 2007 inşa) 21 mil-
yon dolara Çinli alıcıya satıldı. “CAPE 
TAMPA” (73,719 dwt, New Times, 2009 

inşa) 20,25 milyon dolara satıldı.
MR: “ERAWAN 10” (44,998 dwt, 

Iwagi Zosen, 2003 inşa) 12 milyon 
dolara alıcı buldu. “HIGH MARS” 
(51,543 dwt, STX Jinhae, 2008 inşa) 
20,3 milyon dolara, “PSS VITALITY” 
(37,297 dwt, Hyundai Mipo, 2002 
inşa) ve kardeş gemisi “PSS ENERGY” 
(37,244 dwt, 2001 inşa) birlikte 25 
milyon dolara satıldı. Satıcı, gemi-
leri geçtiğimiz Ocak ayında 9 mil-
yon dolara satın almıştı.“GOLDEN 
CAMELLIA” (34,783 dwt, Fujian 
Mawei, 2021 inşa) 34,8 milyon dola-
ra gitti. “ATHLOS” (50,034 dwt, Sam-
sung, 2016 inşa) 41 milyon dolara, 

“CAPE GUINEA” (37,554 dwt, Hyundai 
Mipo, 2008 inşa) 17 milyon dola-
ra satıldı. “PERSEUS N” (36,264 dwt, 
Hyundai Mipo, 2009 inşa) satıldı 
ancak satış fiyatı henüz açıklan-
madı.

Handy: “AVALON” (24,035 dwt, 
at 3 Maj Brodogradiliste, 2005 inşa) 
9,4 milyon dolara Yunan alıcıya gitti. 

“MTM TOKYO” (20,857 dwt, Kitani-
hon, 2003 inşa) ve “MTM FAIRFIELD” 
(20,585 dwt, Fukuoka, 2002 inşa) bir-
likte 22 milyon dolara satıldı.

“GS FUTURE” (17,532 dwt, Sam-
ho Shipbuilding, 2009 inşa) ve kar-
deş gemisi “GS FORWARD” birlikte 
24 milyon dolara satıldı. “WOOJIN 
CHEMS” (12,675 dwt, Asakawa, 1999 
inşa) satıldı ancak satış fiyatı henüz 
açıklanmadı. “BERNORA” (13,148 
dwt, 21St Century Güney Kore, 2008 
inşa) 7,8 milyon dolara satıldı. “STO 
CAMELLIA” (11,679 dwt, Higaki, 2000 
inşa) 5,6 milyon dolara Endonezyalı 
alıcıya satıldı. “CHEM LUCK” (11,564 
dwt, Fukuoka, 1997 inşa) 3,3 milyon 
dolara açık artırmada satıldı.“YU RU” 
(16,718 dwt, Taizhou Maple Leaf, 2011 
inşa) 12,5 milyon dolara Hintli alıcıya 
satıldı.

Gas
Turbine-powered LPG carrier: 

“TRADER” (138,248 cbm, Samsung, 
Kawasaki, 2002 inşa) 27 milyon dola-
ra Yunan alıcıya satıldı. “PROMISE” 
(82,423 cbm, Daewoo, 2009 inşa) 40 
milyon dolara satıldı.

Yeni inşalar
MR: Al Seer Marine, K Shipbu-

ilding Tersanesi’ne 4 adet 50,000 
dwt gemi siparişi verdi. 2024 yılının 
sonunda ve 2025 yılının başlarında 
teslim edilecek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 44 milyon dolar. 
Centrum Shipping, Hyundai Mipo 
Tersanesi’ne 4 adet 50,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2024 yılının 4’üncü çey-
reğinde teslim edilecek olan gemile-
rin her birinin kontrat fiyatı 46 milyon 
dolar.

Supramax : Tamai Steamship, 
Oshima Tersanesi’ne 1 adet 58,000 
dwt gemi siparişi verdi. 2025 yılının 
başlarında teslim edilecek olan gemi-
nin kontrat fiyatı 35 milyon dolar 
civarında.

Hurdalar
Kuru yükler: “AN PING 8” LDT 

9,804 dwt 69,057 1995 inşa 619 dolara 
Bangladeş’e teslim satıldı. “CURACAO 
PEARL” LDT 10,790 dwt 42,913 1984 
inşa 585 dolara Hindistan’a teslim 
satıldı.
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Japon armatörlük şirketi NYK, 
MTI ve Elomatic ile birlikte yürüt-
tükleri bir çalışma kapsamında 
amonyak yakıtlı bir Capesize dök-
me yük gemisi ve bir VLCC için 
konsept tasarımlarını tamamla-
dıklarını açıkladı.

NYK, LNG yakıtlı Capesize ve 
VLCC tasarımlarının amonyak 

yakıtlı gemilere verimli bir dönü-
şüm sağlamak için olduğu görü-
şünü savunuyor.

Anlaşma dahilindeki üç şirket 
de önümüzdeki dönemde tersane-
ler ve denizcilik ekipmanı üretici-
leri ile amonyak yakıt kullanımına 
hazır LNG yakıtlı gemi (ARLFV) 
tararımı ile devam etmeyi planla-

dıklarını açıkladı. Tasarım, Capesi-
ze'nin amonyak yakıtına dönüşüm 
maliyetini yüzde 12, VLCC için ise 
yüzde 25 azaltmayı amaçlıyor.

Amonyak yakıtlı gemi, kargo 
kapasitesini azaltan daha düşük 
enerji yoğunluğu nedeniyle daha 
büyük kargo tanklarına ihtiyaç 
duyuyor ve daha büyük yakıt 

tankları, gemi stabilitesini ve göv-
de gücünü etkiliyor.

NYK, amonyağın aşırı toksisi-
tesi nedeniyle, amonyak tankla-
rının havalandırma işlemlerinin 
uluslararası sözleşmelere ve/
veya yerel yasalara göre belir-
leniş tasarlanması gerektiğini 
savunuyor.

Capesize ve VLCC için amonyak tasarımı

Finlandiya'da 
LNG'den hidrojen 
üretme projesi
Wärtsilä, metandan temiz 
hidrojen ve katı karbon 
üretmek için teknoloji 
geliştirmede uzmanlaşmış 
özel bir Fin şirketi olan 
Hycamite TCD Technolo-
gies ile ortak bir geliştirme 
anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre iki 
şirket, deniz taşıtların-
da bulunan sıvılaştırılmış 
doğal gazdan (LNG) uygun 
maliyetli hidrojen üretimi 
geliştirmek için birlikte 
çalışacak.

Konsept tasarımın 
2023'ün ortalarında, proto-
tip test ünitesin ise 2024'ün 
ikinci yarısında hazır olma-
sı planlanıyor.

Mevcut LNG altyapısının 
kullanılmasına izin verecek 
olan konsept,  Wärtsilä'nın 
LNGPac Yakıt Gazı Besleme 
Sistemi ile birlikte gemide 
hidrojen üretimini müm-
kün kılacak.

Mevcut yakıt esnekliği-
ne sahip Wärtsilä çift yakıt-
lı (DF) motorları, güvertede 
hidrojen üretip bunu LNG 
ile harmanlayarak, gemi-
nin genel karbondioksit ve 
metan kayma emisyonla-
rını azaltabilecek. Wärtsilä, 
alternatif olarak, gemideki 
yakıt hücrelerinde hidroje-
nin de kullanılabileceğini 
açıkladı.

Sürecin bir diğer yeniliği, 
yan ürün olarak karbon-
dioksit üreten geleneksel 
teknolojilerin aksine, gemi-
de daha kolay depolanıp 
yönetilebilen katı karbon 
olacak. Üretilen karbon, 
endüstriyel grafit ve kar-
bon nanotüpler gibi yüksek 
dereceli allotroplardan olu-
şacak ve böylece olası bir 
ek gelir akışı sunacak.

Teknoloji prensip olarak 
LNG yakıtı ile çalışan tüm 
gemilere uygulanabile-
cek. Proje ortaklarına göre, 
bioLNG kullanıldığında, 
negatif karbon ayak izine 
sahip gemilerde dahi elek-
trik üretimine olanak tanı-
yacak.
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Peru’daki başı dumanlı masalsı dağ-
ların arasında saklı Machu Picchu, 
Güney Amerika seyahatimin bende 
önemli izler bırakmasını beklediğim 
bir noktaydı. Televizyonun tek kanal 
ve hemen sonrasında seyredilebilir 
olduğu yıllarda, sayısı bir elin par-
maklarını geçmeyen belgesellerde 
gördüğüm bu yeri görme duygu-
su bende hep heyecan yaratmıştı. 
Çocukluk hatıralarımın uçuk araş-
tırmacısı Erich Von Daniken’ın meş-
hur kitabı “Tanrıların Arabaları”nda 
da bahsi geçen bu yer, gizemli bir 
nokta gibiydi.

İnka Yolu (Inca Trail)…
Bu dağa Cusco Bölgesi’nden 4-5 

günde yürüyerek, kamp yapılarak 
gelinen uzun bir rota var. Yıllardır 
yapılan bu rotaya “İnka Yolu” anla-
mında “Inca Trail” deniyor. Değişik 
paketler halinde sunulan bu yürü-
yüşler için uzun zaman öncesinden 
rezervasyon yapıyorsunuz. Bu kısmî 
maceraya 2013 itibarıyla 500-1500 
dolar arasında değişen bir bütçe 
ayırmanız gerekiyordu. Günümüz-
de bu turlar, makyaj yapılmış yeni 
pazarlama stratejileriyle 2500 dola-
ra kadar uzanıyor.

Benim yolum…
Ben böyle bir turu seçmemiştim. 

Önce minibüs, ardından tren yolu 
yanından yürüyerek son köye geliş 
ve dağa sabah yürüyerek çıkacak-
tım.

Cusco’dan bindiğim minibüsle 
bir hidroelektrik santraline geldik. 
Oradan da Urubamba Nehri’ni 
takip eden harika doğa görüntüleri 
eşliğinde tren yolu boyunca yakla-
şık üç saatlik bir yürüyüşle Aguas 
Calientes’e ulaştık. Bu yürüyüşteki 
manzaralar, daha Machu Picchu’ya 
gelmeden beni mest etmişti. Aguas 
Calientes, “Sıcak Sular” anlamında 
bir İspanyolca tamlama ve dağla-

rın tepesindeki tarihi kente çıkılma-
dan önceki son konaklama noktası. 
Doğal sıcak su kaynaklarının bulun-
ması nedeniyle bu adı almış. 2013 
Mayıs ayının ortasında bile gözünü 
para bürümüş, çirkin turizmin eli-
ni atarak doğallığının bozulduğunu 
hissettiğim bir kasabaydı. Bugünleri 
düşünmek bile istemiyorum.

Aguas Calientes’den Machu 
Picchu’ya, geceden sabaha…
Aguas Calientes’deki hostelden 

zifiri karanlıkta çıktığımızda saat 
04.30’du. Machu Picchu’ya yükse-
len patikalardan önce Urubamba 
Nehri üzerinden geçeceğimiz köp-
rünün önünde bekliyorduk. Saat 
05.00’da kapıları açılan köprüden 
geçip kadim dağa doğru yükselen 
dik patikalara yöneldiğimizde çok 
mutluydum.

Görece zorlu “İnka Yolu” kadar 
uzun ve meşakkatli olmasa da Mac-
hu Picchu'ya uzanan bu son etapları 
yürümek istemiştim. Yaklaşık 1,5 
saatlik tırmanış çok zorlayıcı olma-
sa da fiziksel bir direnç ve bu kuv-
vette süreklilik istiyor. Ara ara durup 
etrafa baktığımda, alacakaranlıkta 
hissedilen sis aşağıdaki nehri ve 
zaman zaman da çevredeki tepe-
leri görmeye engel oluyordu. Kısa 
molalarda suyumu içerken sis ve 
pusun arasından yavaş yavaş ışık-
larını bize ulaştıran güneş, çevre-
nin üzerindeki perdeyi yavaş yavaş 
kaldırıyordu. Hayâl meyâl görünen 
bulutlar belirginleşmeye başlıyor, 
görkemli dağların şekilleri, aşağıda 
uzanan Urubamba Nehri, yavaş 
yavaş küçülmüş Aguas Calientes’in 
sokak lambalarına bakarken sükû-
netli bir coşku içindeydim. Kıvrıla 
kıvrıla uzanan yollar anbean daha 
belirginleşiyordu. Gerçekten masal 
gibi bir görüntü vardı bu ortamda. 

Güney Amerika deyince sanki 
sürekli bir tropik bölgede olacakmı-

şım hissi vardı. Oysaki Güney Ameri-
ka’da birçok yerde soğuk havayı epey 
deneyimledim. 2013 Mayıs ayı Güney 
Yarımküreye yavaş yavaş gelen kışın 
müjdecisiydi. Yer yer nefes nefese 
kaldığım dik yamaçlardan, kayalara 
oyulmuş veya taşlarla yapılmış oran-
tısız merdivenlerden tırmanır gibi 
yapılan yürüyüşle yukarıya çıkar-
ken terden sırılsıklamdım. Bitmeye-
cek gibi bir duygu veren yürüyüş, 
kadim kente varmadan önce karşı-
mıza çıkan yolun son dönemecine 
vardığımızda artan kalabalıkla, girişe 
ulaşmaya az kaldığını müjdeliyordu. 
Önlerde yerimi alıp ilk girenlerden 
olmak istiyordum.

Bu sırada fabrikalara personel 
getiren servisler gibi ardı ardına 
gelen otobüslerden inenlere bakı-
yordum. 1911’de Amerikalı Hiram 
Bingham tarafından bir yerli çiftçi-
nin yardımıyla keşfedilen ve yüz-
yıllar boyu üzerini örten bitki örtü-
sü altında kaybolan bu son derece 
bakir yeri de maddi kazanç kapısına 
döndürüp, mahvetmeye uğraşıyor-
du modern insan.

Masalsı Machu Picchu’da…
Machu Picchu’da harika iki gün 

geçirdim. Doya doya bu kadim kenti 
gezdim. Her yerinde yürüdüm, otur-
dum, kayalara, ağaçlara, lamalara 
dokundum. Hayâl ettiğim kadar 
güzeldi. Yandaki küçük dağ Wayna 
Picchu’ya çıkmayı istemedim. İler-
leyen yaşla beraber gelen yükseklik-
ten tedirginlik benim de değişmeye 
başladığımı anlatıyordu.

Pachamama kayasının önünde 
Avrupalı gezgin kadınlara şaman 
ritüeli tarzında eğitim veren adam 
bana hiç de şaman gibi gelmemiş-
ti. Bölge doğal hali ve üzerindeki 
yapılarla zaten çok etkileyiciydi. 
Ama her adımda para için her şeyi 
yapma şuursuzluğunu gördüğüm-
den bu şamanik görünümlü sahne 

sahte gelmişti bana. Bu etkilerden 
soyutlanıp sadece yapılara ve doğa-
ya odaklandığım anlardaki içten 
gülümsemelerim fotoğraf karele-
rine yansımış. Doya doya gezdik-
ten sonra çıkışa yöneldim. Her gün 
16.00 civarında bu kentten ayrılmak 
zorundasınız. Bu günlük girişin bilet 
bedeli o zamanlar 45 dolardı. O saat-
ten sonra Machu Picchu kapatılıyor 
ve akşam alanda kimsenin kalması-
na izin verilmiyor. Oysa muhteşem 
olurdu gece orada çadırda kalmak.

Hayâllerim sahiden gerçekleş-
mişti. Masum duygularım tatmin 
olduktan sonra biraz daha sakince 
bakınca biraz buruldu içim. Mevcut 
şehirleşmeden uzak bu doğal bölge 
için bile yaşanan materyalist deği-
şimler dikkatimi çekiyordu. 

Değişen fiyatlarla Machu Picchu…
Burada bazı maliyet bilgileri ver-

mek istiyorum. Önce giriş ücretiy-
le başlayalım. En az bir gün önce-
sinden alınması gereken bilet 2013 
yılında 45 dolar iken bugün 60 dolara 
çıkmış. Benim gittiğim zaman Aguas 
Calientes-Machu Picchu ören yeri 
girişi arasında gidiş-geliş otobüs bileti  
8 dolar iken bugün 16 dolara yük-
selmiş. Cusco’dan Aguas Calientes’e 
İngiliz tren şirketi “Peru Rail” ile gidiş-
geliş 120 dolar iken bugün 160 dolara 
kadar çıkmış. Ürün çeşitlendirmeleri 
de eklenmiş bu rotaya; Panoramik 
Tur, Turist Turu, “Inca Rail”, Lüks Tren 
gibi seçenekler türetilmiş.

Yollarda değişen algılar, 
değerler ve fiyatlar…
2013’ün başında yaptığım Güney 

Amerika serüveni dört ay sürmüş-
tü. Ardından Küba’da geçen bir ay 
ve daha sonra Balkanlar’da unutul-
maz anılarla dolu, büyük keyif aldı-
ğım arabayla yaptığım iki ay süren 
10.000 km’lik tur, 2,5 yıl süren Avus-

Machu Picchu'ya doğru…
Değişim, şuur, sabır, 
kabul ve huzur

tralya, Yeni Zelanda, Fiji’yi kapsa-
yan Okyanusya ile Bali’den başlayıp 
kuzeye doğru uzanan Endonezya, 
Singapur, Malezya, Tayland, Kam-
boçya, Vietnam, Myanmar, Laos’u 
içeren Güneydoğu Asya gezisi. Ara-
ya girmiş Norveç, Almanya, Gür-
cistan, Azerbaycan ve İran gezileri…

Sonra eskiden de olan grip has-
talığı ve salgını, yine son zamanla-
rın uyuşturulmuş beyinlerine hitap 
eden dünya çapında kapsamlı ve 
teşkilatlı bir sunumla, ilk kez insan-
lığın karşısına çıkmış gibi pazarlan-
dı. Bir de ecnebi adıyla Pandemi 
olarak söylenince daha havalı oldu. 
Bu durumda ilk saçma akut süre-
ci büyük bir disiplinle evde geçir-
sem de sonrasında Türkiye içinde 
gezdim. Maalesef, en ücra Anadolu 
kasabasında bile bu şuursuzluğun 
etkilerini gördüm.

Gezme süreci sonrası değişim 
ne getirmeli?
Gezmek benim için özünde, öyle 

keyfe kaykılarak, ayrıntılı planlarla 
kısıtlı zamanlarda yapılacak ticari 
proje yaklaşımlı bir olgu değil. Yaşar-
ken ve yollarda karşıma çıkanlarla 
şekillenen bir öğrenme süreci. Tabii 
ki bu herkese kısmet olmayabilir. Bu 
benim anlayışım ve bana bu şekilde 
yaradı. Yaşam denilen süreç, şimdiki 
bana göre, şuurlu olarak deneyimle-
diklerimizle anlam kazanıyor. Uzun 
seyahatler sonrası aynı kalmayı 
başarabilmek bir nevi körlüktür.

Peki bu değişim ne getirmeli? 
Huzur mu, mutluluk mu, eğlence 
mi, şuur mu? Seçim insanın arzu, 
yetenek, beklenti, şans ve kapasite-
sine kalmış.

Benim anladığım ve hissettiğim, 
kendi çığlığında sağırlaşan insanlık.

Machu Picchu mu? Onu da bir 
ara ayrıntılı anlatırım.

Saygı ve sevgilerimle.

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

w w w . g u r c a n e l b e k . c o m

Seyyah’ın
defteri

w w w . g u r c a n e l b e k . c o m
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Kâbus gibi bir yılı 
geride bırakıyoruz. 
Berbat bir dönem 
olarak hatırlanacak 

muhtemelen; Ukrayna ile Rus-
ya arasındaki dünya düzenini 
değiştiren savaş başta olmak 
üzere çatışmalar, kıtlık, açlık, 
yoksulluk, göç, enerji krizi, 
iklim felaketi, hepsi birbirin-
den korkunç sonuçları olan 
olaylar... Takvimlerde yıl deği-
şince hiçbiri yok olmayacak 
elbette. Ancak huzurlu, güzel 
bir yeni yıl hayâli iç karartıcı 
konulardan uzaklaşmak için 
iyi bir fırsat işte! Hem yeni 
yıl umutla anılır hep, biz de 
öyle yapmaya devam edelim. 
İnananlara Noel Baba hedi-
ye getirsin yine, inanmayanlar 
kendi hediyesini bulsun yeni 
yılda...

Pagan kültürden 
günümüze
Noel Baba demişken, ona 

sadece bir Hıristiyan figürü 
diye bakanların fikrini değiş-
tirmesine de vesile olsun bu 
yılbaşı. Yaygın inanışın aksine, 

Hıristiyanlık’tan daha eskiye 
gidiyor kökleri. Fakirleri sevin-
diren Aziz Nicholas malûm, 
sonradan başpiskoposların 
giydiğine benzer kırmızı bir 
robla Noel Baba kimliği kaza-
nıyor. Fakat aslında bu mitin 
tek kaynağı değil. Hıristiyan-
lık öncesi dönemleri de içe-
ren geniş bir Avrupa halkları 
mitolojisi var Noel Baba’nın 
kökeninde. Hatta onlardan 
biri İskandinav mitolojisinin 
büyük tanrısı Odin’e dayanıyor. 
Mitolojiye göre, Odin’in her yıl 
yapılan kış festivalindeki av 
partisinde, çocuklar ayakkabı-
larının içine saman ve havuç 
koyar, Odin de uçan atı Sleip-
nir’e binip çocukların adak-
larını alarak yerine hediyeler 
bırakır. Tıpkı uçan geyiklerine 
binerek evleri dolaşıp hediye 
bırakan Noel Baba değil mi?

Bir başka hikâyede, aslın-
da bilinen bir Flemenk çocuk 
masalında, bacadan bir aziz 
değil, sırtındaki torbada yiyece-
ği çocukları taşıyan bir canavar 
girer. Azizin masaldaki işlevi 
farklıdır. Canavar ak sakallı azi-
zin etkisiyle kaçırdığı çocuk-
lara hediyeler verir, ama yara-
maz çocuklar paçayı sıyıramaz, 
onların kaderi değişmez.

Pagan kökleri bir yana Noel 
Baba bugün gerçek bir kapita-
list figür tabii. Kırmızı giysisiyle 
alışveriş çılgınlığının yılbaşla-
rındaki daimî üyesi. O meş-
hur kostümünü de ilk olarak 
1862’de, Harper’s Weekly sayfa-
larında, Thomas Nast adındaki 
bir illüstratör sayesinde giyiyor. 
Sonra da çıkarmıyor anlaşılan, 
belki Nast’ın dileğinin bu oldu-
ğunu düşünmüştür, kim bilir...

Kimden, ne dilemeli?
Ama Noel Baba’ya inanma-

yanlar için de yılbaşı dileklerini 
ortada bırakmamak lâzım. O 
halde, yine inanç temelli bir 
başka seçenek üretilebilir, Faust 
gibi Şeytan’la anlaşma yapmak 
bir alternatif olabilir mesela. 
Lucifer, İblis, Mefistofeles, Beel-
zebub, Şeytan... Hangi ismiy-
le kabul ederseniz edin, tarih 
boyunca oradaydı o ve Adem 
ile Havva’ya yedirdiği hediye-
den de Faust’a verdiklerinden 
de anlaşılacağı üzere istekle-
ri yerine getirme konusunda 
fena değil. Ancak, bunca geçen 
zamanda daha akıllanmış ve 
günümüz tüccarlarından ya da 
finans sektörünün hırslı aktör-
lerinden bir şeyler öğrenmiş 
olabilir. Kısacası, yayın dünya-
sında bu konuda uyarı zorun-
luluğu var mı bilmiyorum ama 
her ihtimale karşı “dikkat, kan-
dırır” ibaresini iliştirelim şura-
ya. Bir de tabii, “kötüyü bulduk 
diye açlığın, yoksulluğun, sava-
şın, kıyımın sorumluluğunu 
Şeytan’a atma” diye de seslene-
lim, ki hiç kimse kendi ellerini 
yeterince temiz hissedip yeni 
yılda çekilmesin kenara. 

Ancak edebiyattaki Şey-
tan’la anlaşma örneklerini 
bir kenara bırakacak olursak, 
insanların dileklerini çağlar 
boyu tanrılarına yönlendirdik-
leri ortada. Lâkin hemen her 
şeyi tanrılardan bekleme eğili-
mi insana özgü bir tür tembel-
liği de içinde barındırıyor san-
ki. Belki de Alberto Manguel’in 
Hasidik Yahudiler’in anlat-
tığını söylediği şu hikâyenin 
zamanıdır: “Polonya içlerinde-
ki ücra bir köyde bir sinagog 
varmış. Bir gece haham böl-
gesini dolaşırken bu sinagoga 
girmiş ve Tanrı’nın karanlık bir 
köşede oturduğunu görmüş. 
Haham dizlerinin üstüne çök-

müş ve ‘Ulu Tanrım, burada 
ne yapıyorsun?’ diye sormuş. 
Tanrı ona ne fırtınayla ne de 
hortumla cevap vermiş; kısık 
bir sesle, ‘Yorgunum haham, 
ölesiye yorgunum’ demiş.”

Herkesin beklediği farklı
Öte yandan her şeyin bir-

den fazla yüzü olabileceğini de 
unutmamak lâzım. Simon Crit-
chley, Mizah Üzerine adlı yapı-
tında, bekleme haline farklı bir 
şekilde bakılabileceğini gösterir.

“Eski zamanlarda, Doğu Avru-
pa’da bir yerlerde, kışın ortasın-
da bir yolcu shtetl’a varmıştı. 
Yaşlı bir adam sinagogun dışın-
da bir bankın üstünde oturmuş 
soğuktan titriyordu. 

‘Burada ne yapıyorsunuz?’ 
diye sordu yolcu. 

‘Mesihin gelmesini bekliyo-
rum.’

‘Aslında epey önemli bir işle 
uğraşıyorsunuz’ dedi yolcu. 
‘Bunun için cemaat size iyi bir 
ödeme yapıyor olmalı...’

‘Yok öyle değil’ dedi yaşlı 
adam. ‘Bana bir şey ödedikleri 
yok. Sadece bu bankta otur-
mama izin veriyorlar. Bazen de 
birisi çıkıp bana biraz yemek 
veriyor.’

‘Bu sizin için epey zor olmalı’ 
dedi yolcu. ‘Sana hiç para ver-
miyorlarsa bile, böylesi önem-
li bir işi üstlendiğin için seni 
bir şekilde onurlandırıyorlardır 
herhalde.’

‘Yok, ilgisi bile yok’ dedi yaşlı 
adam. ‘Hepsi beni deli sanıyor.’

‘Anlamakta zorlanıyorum 
gerçekten’ dedi yolcu. ‘Sana 
ödeme yapmıyor, saygı duymu-
yorlar. Burada soğukta, titreye-
rek oturuyorsun, açsın. Nasıl 
bir iş bu?’

‘Düzenli, sabit bir iş’ dedi 
yaşlı adam.”

Ne zaman istiyoruz? 
Şimdi!
Beklemek her zaman umu-

du içinde barındırıyor galiba. 
Rahatlıkla denebilir ki, kendini 
çıkmazda hisseden bireyler ve 
yıl sonu muhasebesini yapma-
ya cesaret edemeyecek kadar 
yıpranmış toplumlar için (ki 
günümüzde ikisinden de çok 
var), yeni yılla simgelenen 
umut sanılandan daha değerli. 
O umudu canlı tutmak için 
herkes istediğine inanmakta 
serbest. Yine de kaderci bir 
yaklaşımla hayata müdahale 
etmeden, bir şeylerin değiş-
mesini beklemek pek akıl kârı 
değil. Belki hissetmemiz gere-
ken, geleceği elimizde tutabil-
me olasılığımızdır. Belki gele-
cek Yunan tragedyalarındaki 
gibi kaçınılmaz değildir. Belki 
geleceğimizi kendimizin belir-
leyebileceğine inanmamız, o 
beklediğimiz değişimi başlata-
cak kıvılcımdır.

Fakat sadece geleceğe yöne-
lik umudun verdiği bir ener-
ji yeterli olmayabilir bazen; 
yaşadığımız anların tadına da 
ihtiyacımız olduğunu düşü-
nürsek... Schopenhauer’in 
dediği gibi: “En büyük bilgelik 
şu andan zevk almayı haya-
tın en büyük amacı kılmaktır, 
çünkü tek gerçek budur, baş-
ka her şey düşünce oyunudur. 
Ama bunun en büyük budala-
lığımız olduğunu da söyleye-
biliriz, çünkü yalnızca kısa bir 
süre için var olan ve bir rüya 
gibi kaybolan içinde bulundu-
ğumuz bu an asla ciddi bir 
çabaya değmez.”

Yeni yıl hepimize hayatın 
anlık tatlarıyla, geleceğin heye-
canıyla, özlemlerimizi gidere-
rek gelsin. 

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Yeni yıla az kaldı. 
Geride bırakmak iste-
diklerimizi ve gelecek 
beklentilerimizi dillen-
dirmenin zamanı. Ama 
kime anlatacağız derdi-
mizi? Bir alışveriş çılgını 
olan Noel Baba’ya mı, 
içimizdeki şeytana ya 
da aramızdaki melek-
lere mi? Hep aynı mer-
cilere başvurmaktan 
sıkılmadık mı? Hem 
gelecek ne zaman gele-
cek; yılbaşında mı?

Takvimlerde tarih değişiyor; ya biz?
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Ara Güler'in objektifinden: Bir Avuç Güzel İnsan
Ara Güler’in Türkiye ve dünya-
nın önde gelen edebi figürle-
rine ait portrelerinden oluşan 
Bir Avuç Güzel İnsan başlıklı 
sergi, Ara Güler Müzesi’nde 
sanatseverlerle buluşuyor.

Ara Güler’in erken yaşlar-
da başlayan edebiyat mera-
kından yola çıkarak çekti-
ği portrelerin yer aldığı “Bir 
Avuç Güzel İnsan” başlıklı ser-
gi, Güler’in yaşamının çeşitli 
dönemlerinde “Onlar benim 
için yalnızca fotoğrafı çekilen 
kişiler değil, dünyamı kuran 
insanlardır” dediği edebiyatçı-
larla tanışmasını ve portreleri-
ni çekmesinin yanı sıra onlar-
la buluşup edebiyat sohbetleri 
yaparak kurduğu dostlukları 
da izleyiciye sunuyor.

Ara Güler; Sabahattin 
Eyüboğlu’nun Bronz Apart-
manı’ndaki dairesinde, Fik-
ret Adil’in evinde, Bedri Rah-

mi Eyüboğlu’nun Narmanlı 
Han’daki atölyesinde, Yedite-
pe dergisinin Cağaloğlu’ndaki 
idarehanesinde, Samim Koca-
göz’ün İzmir’deki evinde bir 
araya gelerek bu buluşmaları 
ölümsüzleştirdi. 

Sanatçı yıllar içinde bir nevi 
edebiyatın ve edebiyatçıların 
kaydedicisi hâline geldi. Ara 
Güler, gittiği ülkelerde de ede-
biyatçıların portrelerini çekti. 
Çektiği isimler arasında James 
Baldwin, Arthur Miller, Anto-
nio Tabucchi, John Updike, 
Philip Roth, Alberto Manguel 
gibi isimler yer alıyor. Sanatçı 
ayrıca Tennessee Williams’la, 
William Saroyan’la buluşarak, 
onların İstanbul gezilerine 
eşlik etti ve portrelerini çekti.

Sergide Nâzım Hikmet’in 
bugüne dek sergilenmemiş 
portreleri, karanlık oda bas-
kıları, Ara Güler’in edebiyat-

çı dostlarıyla yıllar içindeki 
mektuplaşmaları gibi pek çok 
belge ile onlardan gelen ve 
evinin duvarlarını süsleyen 
sanat eserleri de sanatse-
verlerle buluşuyor. Sergideki 
eserlere Fazıl Say müziği ile 
eşlik ediyor. Sanatçının Nâzım 
Hikmet Oratoryosu ve Yaşar 
Kemal eserlerinin yanı sıra; 
Can Yücel ve Cemal Süre-
ya’nın şiirlerini bestelediği 
eserlerden oluşan müzik seç-
kisi QR kodlar üzerinden ser-
gideki ziyaretçilere sunuluyor.

Doğuş Grubu’nun Ara Güler 
ile işbirliğiyle hayata geçirdiği 
Ara Güler Müzesi’nin “Bir Avuç 
Güzel İnsan” başlıklı yeni ser-
gisi, 6 ay boyunca pazartesi 
günleri hariç salı ve cumar-
tesi günleri arasında 10.00-
18.00 saatlerinde, pazar günü 
ise 12.00-18.00 saatlerinde 
Bomontiada’da görülebilir.

Salih Tozan, Orhan Kemal, Muzaffer Buyrukçu, Mücap Ofluoğlu, 
Samim Kocagöz ve Hüsamettin Bozok Güler Apartmanı’nda

Halide Edip Adıvar

Fürüzan

Orhan Kemal Tennessee Williams Nazım Hikmet Ran Karin Karakaşlı

Yaşar Kemal, James Baldwin 
ve Ara Güler, Paris, 1976
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Yaltes 20'nci yaşını kutladı

Bu sene 150’nci yılını kut-
layan İsveç merkezli ulus-
lararası sigorta ve brokerlik 
şirketi Swedish Club İstan-
bul’da düzenlediği etkinlikte 

Türk denizcilik sektörünün 
temsilcileriyle buluştu.

Doubletree by Hilton 
Moda’da düzenlenen etkin-
likle Kulüp temsilcileriyle 

Türk denizcilik sektörünün 
önde gelenleri bir araya gelir-
ken Swedish Club İsveç Bölge 
Müdürü Johan Kahlmeter de 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Deniz kuvvetleri uygulamala-
rında öncelikli olarak askerî 
alanda özgün teknolojiler 
geliştirmek, sistem entegras-
yon çözümleri sunmak ve sis-
tem yaşam çevrimi desteği 
sağlamak amacıyla 2002 yılın-
da Thales Hollanda ortaklığıy-
la kurulan Yaltes, sektördeki 
20’nci yılını kuruluş günü olan 
22 Kasım 2022’de İstanbul Tek-
nopark Etkinlik Salonu'nda 
gerçekleştirdiği ‘‘Geçmişten 
Geleceğe Askerî Gemilerde 
Yüksek Teknolojili Ürünlere 
ve Görev Sistemlerine Bakış’’ 
konulu 2’nci Endüstri Günü 
ekinliğiyle kutladı.

Etkinlikle konuşma gerçek-
leştiren Yaltes Genel Müdürü 
Bülent Hamzaoğlu, “Yaltes 20 
yıl önce bugün, 2002 yılının 
22 Kasım’ında kurulduğunda, 
Türk savunma sanayimiz ancak 
yabancı ülkelerce sağlanan sis-
temleri tedarik eden, bazı pro-
jelerde ortak üretim gerçekleş-
tirebilen bir yapıda idi. Şirketi-
mizin gelişimi sizler ile birlikte, 
savunma sanayimizin gelişim 
hikâyesini anlatan en iyi bir 
örnek oldu. Tasarımı yurtdışın-

dan sağlanan hazır ürünleri 
üretmek için çıktığımız yolda, 
bugün, özgün olarak tasarlayıp 
ürettiği ürünleri ve çözümle-
ri, sadece yurtiçi değil yurtdışı 
projelerde de kullanılan; yerlilik 
oranlarını artırmakla kalmayıp 
kendi teknolojilerini üretebilen 
bir firmaya dönüştük.” dedi.  

Bu süreçte yaptıkları çalış-
malara değinen Hamzaoğlu, 

“Başta savaş yönetim sistemi 
donanımları ve entegre plat-
form izleme sistemleri olmak 
üzere, yüksek teknolojiye sahip 
görev sistemleri sağlıyoruz. Bu 
sistemler, Türkiye’nin gurur 
duyduğu suüstü ve sualtı plat-
formlarında başarıyla görev 
yapıyor. Ürünlerimiz, dünya 
genelinde, 5 kıtada, toplam 30 
ülkenin deniz platformlarında 
kullanılmakta.” diye konuştu. 

Kuruluşlarından itibaren 
geçen 20 yılda geldikleri sevi-
ye hakkında da bilgi veren 
Hamzaoğlu, “Yurtiçi projeler 
için 800’ü, Thales Hollanda 
için 300’ü aşkın savaş yöne-
tim sistemi donanımı, 53 fark-
lı platform için entegre plat-
form kontrol ve izleme sistemi 

sağladık. Bu sayede ülkemizin 
hemen hemen tüm, dünyada 
ise hatırı sayılır platformla-
rında Yaltes’in bir ürün ya da 
çözümü bulunuyor artık.” ifa-
delerini kullandı.

Yaltes’in öz kaynağıyla yer 
aldığı projeler
n Uzun Ufuk projesi ilk sen-

sör ve komuta merkezi enteg-
rasyonu

n GENESİS projesi ilk mil-
lî konsollar ve kritik sensör 
entegrasyonu

n MİLGEM projesi ile ilk mil-
lî EPKİS ve kritik sensörlerin 
entegrasyonu

n YTKB projesi ile ana tahrik 
sistemi üreticisinden bağımsız 
ana tahrik sistemi kontrol

n DzKK bünyesindeki fır-
kateynlere uygulanan ESSM 
modernizasyonu için OEM 
(lockheed martin) tarafından 
onaylanan donanımlar 

n MİLGEM 3 ve 4 gemileri ile 
ilk sayısal konsol ve ADVENT 
donanımları

n MİLGEM 3 ve 4’ten iti-
baren ilk millî hasar kontrol, 
stabilite ve gemi üzeri eğitim 

sistemi yazılımları,
n LHD projesi ile ilk millî 

yeni nesil konsol
n Ay ve Preveze projeleri ile 

ilk millî denizaltı savaş yöne-
tim sistemi donanımları

n Yonca-Onuk Tersanesi’yle 
ilk millî DNV tarafından onay-
lanmış alarm izleme sistemi 
uygulaması

n Kılıç Sınıfı platform kon-
trol sistemi OEM çözümünün 
Yaltes sistemi ile değiştirilmesi, 

yeni nesil güç yönetim sistemi 
uygulaması

n Thales için 4’üncü nesil 
konsol ve goalkeeper moderni-
zasyonu kapsamında konsollar 
tasarım ve üretimi

n Thales alt yüklenicisi ola-
rak TACTICOS modernizasyonu 
ve sensör entegrasyonu kapsa-
mında sistem entegratgör rolü

n İnsansız deniz araçları 
için geliştirilen özgün sistemler 
ve çözümler

KİTAP KÖŞESİ

Çanakkale Muharebeleri kara, 
deniz, hava koordinasyonunun 
yoğun kullanıldığı ilk savaşlar-
dan olma özelliğine sahiptir. 
Bu çalışma ile şimdiye kadar 
tarih kitaplarında yeterince 
yer almadığı ve yer alsa bile 
Çanakkale Kara Muharebele-
ri’nin gölgesinde kalmış oldu-
ğu değerlendirilen deniz faa-
liyetleri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Çanakkale 
Kara Muharebeleri süresince de Türk denizcileri büyük 
hizmetler ifa etmişlerdir. Bu çalışma ile 18 Mart 1915 
Çanakkale Boğaz Muharebesi'nin yanı sıra Kara Savaş-
ları'nın sürmekte olduğu dönemde Boğaz içerisinde 
yapılan deniz mücadelesi, Marmara Denizi'ndeki deniz 
ulaştırması, İtilaf Devletleri denizaltılarına karşı yapılan 
mücadelenin bilinmeyen bazı yönlerine, bilimsel veri-
lere dayalı olarak Türk ve yabancı arşiv belgelerinden 
istifade ile ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Yazar: Figen Atabey
Türk Tarih Kurumu

"Savaşın kötülüklerini ancak yakın-
dan tanımış olan kimse, onu yararlı 
bir biçimde sürdürmenin yolunu tam 
olarak kavrayabilir.
Üstün sevk ve idare düşmanın dire-
nişini çarpışmaksızın kırmak demek-
tir. Buna göre, komutanlığın en yüksek 
şekli düşmanın planlarını bozmaktır. 
Sonra gelen en iyi davranış düşman 
kuvvetlerinin birbirleriyle birleşmele-
rini önlemektir. Daha sonra da düş-
man ordusuna savaş alanında taarruz 
etmek gelir. Bütün hareket tarzlarının en kötüsü ise surları 
bulunan şehirleri kuşatmaktır.
Düşmanın savunmak zorunda olduğu yerlerde görün fakat 
beklenmediğin yerlere doğru hızla ilerle.
Bana şehirler kazandıran bütün taktikleri herkes anlayabilir 
fakat kimsenin kavrayamadığı, zaferi geliştiren stratejidir.
Çabukluk savaşın ruhudur. Düşmanın hazırlıksız oluşun-
dan; beklenmediğin yollardan ilerle ve savunulmayan 
noktalara saldır…"

Savaş Sanatı (MÖ 500) Sun Tzu

Yazar: B. H. Liddell Hart
Doruk Yayınları

Dorian Gray son derece 
yakışıklı genç bir adam-
dır. Arkadaşı ressam 
Basil Hallward, genç 
adamın güzelliğinden 
öylesine etkilenir ki bir 
portresini yapar. Res-
samın evinde hedonist 
Lord Henry ile tanışan 
Dorian, bu yeni dostu-
nun gençlik ve haz üze-
rine düşüncelerinden 
çok etkilenir; hayattaki en önemli şeyin güzellik 
olduğuna inanan genç adam, portresini kıskan-
maya başlayınca, kendisinin yerine onun yaş-
lanmasını diler. Oscar Wilde’ın tek romanı Dori-
an Gray’in Portresi 1891’de yayımlandığında, 
Victoria döneminin ikiyüzlü ahlâk anlayışının 
kurbanı olarak eleştirmenlerin ağır eleştirilerine 
uğradı. Wilde ise ısrarla, sanatın özünde ahlâk-
dışının olduğunu vurguladı ve herkesin Dorian 
Gray’de kendi günahını göreceğini tekrarladı.

Yazar: Oscar Wilde
Can Yayınları

Swedish Club Türk denizcilik sektörüyle buluştu

Çanakkale Muharebelerinin 
Deniz Cephesi

Strateji Dolaylı Tutum Dorian Gray'in Portresi

(Soldan sağa) Magnus Johansson, Henrik Karle, Torbjörn Claesson, 
Johan Kahlmeter, Tilmann Kauffeld, Erik Bjerkander, Victor Johansson




