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Senenin son toplantısında 50 baz puan-
lık artışa giden Fed, politika faizini 
yüzde 4,5 seviyesine yükseltti. Piya-
sa beklentisine paralel açıklanan faiz 
kararından sonra mikrofon karşısına 
geçen Fed Başkanı Jerome Powell, sıkı 
para politikasına devam edeceklerini 
ve enflasyonda yüzde 2 seviyesine ulaş-
madıkları sürece bu yoldan vazgeçme-
yeceklerini vurguladı. Ayrıca gelecek 
olan verilere yönelik hareket edecek-
lerini belirtti. ABD tarafında yaşanan 
makroekonomik veri takvimi ise aralık 
ayında yoğun bir gündeme ev sahip-
liği yaptı. İşsizlik oranı yüzde 3,7 ile 
beklentilere paralel açıklandı. Makro 
ekonomik açıdan önem düzeyi yüksek 
olan Tarım Dışı İstihdam verisi ise 263 
bin ile beklentilerin çok üzerinde geldi. 
Düşüş beklentisinin olduğu ortalama 
saatlik kazançlar verisinde ise yüzde 

0,6 ile sert yükseliş gözlemlendi. ISM 
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 
(PMI) 49 ile beklentilerin az altında 
kalsa da ISM İmalat Dışı Satın Alma 
Müdürleri Endeksi (PMI) 56,5 ile güçlü 
yükseliş kaydetti. ÜFE yüzde 0,3 ile hafif 
yükseliş gösterse de enflasyon oranının 
yüzde 7,1 olarak hem bir önceki seviye-
sinin hem de beklentilerin altında açık-
lanması ABD ekonomisi için pozitif bir 
algı oluşturdu. Şahin bir tona bürünen 

Fed, yapılan 50 baz puan artışı ve güzel 
gelen verilere rağmen; dolar endeksi, 
küresel bazdaki satıcılı seyrini devam 
ettirdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın 
hamleleri piyasalara yön verdi
Aralık ayına dolar karşısında güçlü 

duruşuna devam ederek giriş yapan 
Euro, Avrupa Birliği Merkez Bankası 
(AMB)'nın izlediği para politikası ile 
değer kazanmaya devam etti. 50 baz 
puan artışa giden AMB, sıkı para poli-
tikasına devam edeceklerini vurguladı 
ve politika faiz oranını yüzde 2 olarak 
belirledi. Yapılan faiz artışına ve Lagar-
de’ın sözlü yönlendirmelerine rağmen; 
yükselmeye devam eden enflasyon yüz-
de 10,1 oranında açıklandı. İsviçre Libor 
Oranı ise 50 baz puan artışla yüzde 1 
seviyesinde belirlendi. 

Trend dönüş sinyali kuvvetlendi
Küresel bazda kâr 
satışlarına maruz kalan 
dolar endeksi, yapılan faiz 
artışı ve güzel gelen 
verilere rağmen satıcılı 
seyrini derinleştirdi
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 
sipariş verilen, Sedef Tersanesi tara-
fından Türk Loydu gözetiminde inşa 
edilen ve yakın zamanda Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı envanterine geçe-
cek olan çok maksatlı amfibi hücum 
gemisi (LHD) Anadolu’nun klas serti-
fikası, Sedef Tersanesi Genel Merke-
zi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

İnşasına ve klaslanmasına 2015 
yılında imzalanan sözleşmeyle 
başlanan LHD Anadolu gemisinin 
20 Aralık 2022 tarihinde Sedef Ter-
sanesi Genel Merkezi’nde gerçek-
leştirilen interim klas sertifikasının 
teslim töreninde konuşma yapan 
Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Melikoğlu; Türk Loy-
du’nun 26 yılda 200’den fazla askerî 
projede başarıyla yer aldığını ifade 
etti.  Melikoğlu ayrıca LHD Anadolu 
projesi ile Türk Loydu’nun askerî 
projelerdeki başarısının perçinlendi-
ğini vurgulayarak, duydukları gurur 
ve mutluluğu dile getirdi. 

'Türk Loydu’nu ve Sedef 
Tersanesi’ni daha 
ileriye taşıdı'
Sedef Tersanesi İcra Kurulu Baş-

kanı Metin Kalkavan; sınıfında bir 
ilk olan bu zorlu projede Türk Loy-

du’nun uzman kadrosunun ve ida-
recilerinin işbirliği sayesinde orta-
ya başarılı bir eser konulduğunu 
söyleyerek, projede ortaya koyulan 
özverinin ve yoğun çalışmanın Türk 
Loydu’nu ve Sedef Tersanesi’ni daha 
ileriye taşıdığını ve yeni projeler için 
ufuk açtığını belirtti.

Törene Sedef Tersanesi’ni temsi-
len; İcra Kurulu Başkanı Metin Kal-
kavan, Yönetim Kurulu Üyesi Orkun 
Kalkavan, Genel Müdürü Erkan Mete, 
Savunma Sanayi Projeleri Direktörü 
Osman Yurtsever, Savunma Sanayi 
Projeleri Müdürü Selim Buğdanoğ-
lu, Askerî Projeler İnşa Koordinatö-
rü Turan Çubuğuuzun ve Dizayn 
Müdürü Caner Sarıoğlu ve İşletme 
Direktörü Basri Noyan Kocuk ile Türk 
Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Melikoğlu, Türk Loydu Genel 
Müdürü Lütfü Savaşkan, Türk Loydu 
Vakfı Sayman Yönetim Kurulu Üye-
si Ferhat Acuner, Türk Loydu Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özyıldız, 
Türk Loydu Savunma Sanayii Koor-
dinatörü Erhan Apak, Türk Loydu 
Askerî Gemi Projeleri Koordinatörü 
Seyhan Özkan katıldılar.

Anadolu 27,436 ton ağırlıkta 
ve 231 metre boyunda
Tam yüklü deplasmanda 27,436 

ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda 
olan çok maksatlı amfibi hücum 
gemisi Anadolu, tam donanımlı 8 
helikopter bulundurabilecek, bir 
tabur tam teşekküllü askerin iste-
nilen bölgeye sevkini kolaylıkla sağ-
layabilecek. Kıtalararası görevlere 
çıkabilecek elverişliliğe sahip olan 
geminin aktif olarak Karadeniz, Ege 
ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi 
bekleniyor.

Hava gücü olarak ATAK-2 pro-
jesinin deniz platformları için bir 
versiyonu üzerinde çalışılmakta 
ancak proje tamamlanana kadar 
Kara Kuvvetleri’nden Deniz Kuv-
vetleri’ne transfer edilen 10 adet 
AH-1W taarruz helikopterlerinin 
gemide konuşlandırılması bekle-
niyor. Çok amaçlı amfibi hücum 
gemisi maksadı ile kullanılacak 
olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabile-
cek kapasitede. Bir amfibi taburunu 
iletişim, muharebe ve destek araç-
larına ihtiyaç duymadan istenilen 
bölgeye çıkartma yapabilecek. Yedi 
yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz 
deniz çıkarma aracını bulundurabi-
lecek Anadolu gemisi, içinde ame-
liyathane, diş tedavi üniteleri ve 
yoğun bakım ile enfeksiyon odaları-
nın da bulunduğu en az otuz yatak 
kapasiteli askerî hastaneye sahip.
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01 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
verisinin yıllık bazda yüzde 
1,5 ile artış gösterdiği İngil-
tere ekonomisinde geleceğe 
yönelik büyüme endişele-
ri kısmen azaldı. Enflas-
yon verisi hafif gerileme 
ile yüzde 10,7 seviyesin-
de açıklandı. İmalat Satın 
Alma Müdürleri Endeksi 
(PMI) verisi her ne kadar 
50 seviyesinin altında kalsa 
da 46,5 ile artış gösterdi. 
İngiltere Merkez Bankası da 
aralık ayında 50 baz puan 
faiz artışı yapan merkez 
bankalarının arasına katıl-
dı ve politika faizini yüzde 
3,5 olarak belirledi.

Çin'de hareketli dönem, 
Japonya'da müdahale 
Covid-19 nedeni ile 

kapanmaların devam ettiği 
Çin tarafında ihracat verisi 
yüzde -8,7 ve ithalat verisi 
ise yüzde -10,6 ile daral-
ma gösterdi. Caixin İma-
lat Satın Alma Müdürleri 
Endeksi (PMI) 49,4 ile artış 
gösterirken sanayi üretimi 
yüzde 2,2 ile düşüş kay-
detti. Çin Merkez Bankası 
en düşük kredi faiz oranını 
yüzde 3,65 olarak belirledi. 
Japonya Ekonomik Büyüme 
verisi yüzde -0,2 ile bek-

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.

lentilerin üzerinde açık-
lanırken Japonya Merkez 
Bankası (BOJ), politika fai-
zini yüzde -0,1 oranında 
sabit bıraktı. Getiri eğrisi 
ile ilgili adım atan BOJ, 
planlı olmayan bir tahvil 
alım programı açıklaya-
rak faiz artırmadan piya-
salara müdahale etti.

Borsa kazandırmaya 
devam ediyor
TCMB, yılın son toplan-

tısını pas geçerek politika 
faizini yüzde 9 seviyesin-
de sabit tuttu. Bankacılık 
sektörü başta olmak üze-
re ciddi yükseliş kaydeden 
Borsa İstanbul cephesinde 
zirve tazelendi. 18,60 orta-
laması ile ay boyunca den-
geli görünümünü koruyan 
dolar, yatay bant hareke-
tine devam etti. Altının 
küresel bazda yakaladığı 
yükselişin yurt içi piya-
salara yansıması ile ralli 
başlatan gram altın, rekor 
kırarak 1088 seviyesinin 
üzerinde işlem gördü. 

Küresel bazda dolar 
endeksinin trendinde göz-
lemlenen değişim kuvvet-
lendiğine göre 2023 yılın-
da; Borsa İstanbul, gümüş 
ve altın adından daha çok 

söz ettirecek gibi görü-
nüyor.

‹MT‹YAZ SAH‹B‹

Yeşim Yeliz Egeli

MDN Yayıncılık, Matbaa, Reklam, 

Organizasyon ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Genel Yayın Yönetmeni

Yeşim Yeliz Egeli
yesimegeli@marinedealnews.com

Yazı ‹şleri Müdürü (Sorumlu) 

Burak Derya

Haber Merkezi

Yüce Yöney, Barış Özgür, Barışcan Yücel

Reklam Rezervasyon & Abonelik

Tel: (0212) 343 2005

reklam@marinedealnews.com

MDN Yayıncılık, Matbaa, Reklam, 

Organizasyon ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Merkez Mah. Perihan Sk. 
No.118/5 34360 Şişli, ‹stanbul, Türkiye

Tel: (0212) 343 2005 
Faks: (0212) 231 8007 

E-posta: info@marinedealnews.com

www.marinedealnews.com

Bask›: KUBAN Matbaacılık ve Yayıncılık

Adres: ‹vedik Organize Sanayi 
Matbaacılar Sitesi 558. Sokak No: 20 

Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0312) 395 2070

Fax: (0312) 395 3723

kubanmatbaa@hotmail.com

ISSN 1307-9794

YAYGIN SÜREL‹ YAYIN

Yıl: 15 Sayı: 181 (Ocak 2023, ‹stanbul)

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.

TCG Anadolu'nun klas sertifikası teslim edildi

Ingiltere veri akışı yoğun bir 
takvimi geride bıraktı
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Çin'in sekiz büyük limanındaki 
konteyner hacmi, yerel kargo-
nun da desteğiyle kasım ayı son-
larında yıllık bazda yüzde 2 arttı.

Ülkedeki ihracat konteyner 
hacmi yüzde 3,5 düşerken iç 
hacim yüzde 26,4 arttı. Dalian 
Limanı yüzde 20'nin üzerinde bir 
büyüme oranı açıkladı. Kasım 
ayında dış ticaret boş kontey-
ner hacmi yüzde 23,73 artarken, 
dolu konteyner hacmi ise yüzde 
9,7 azaldı.

Başlıca kıyı bağlantı noktala-
rındaki kargo hacmi yüzde 7,65 
düşerken uluslararası ticari kar-
go hacmi yüzde 10,53 azalırken, 
yurtiçi kargo hacmi de yüzde 
4,88 düştü.

Ana kıyılardaki ham petrol 
sevkiyatları ise yıllık bazda yüz-
de 0,5 düştü. Bunların arasında 
sadece Dalian'ın kuzey limanı 

yüzde 75'lik güçlü bir artış bildirdi. 
Çin'in bazı önemli limanların-

daki metal cevheri sevkiyatları 
yüzde 17,8 düşerken, liman stok-
ları yüzde 0,22 arttı.

Kasım ayı sonunda, üç büyük 
Yangtze Nehri Limanı olan Nan-
jing, Wuhan ve Chongqing'deki 
kargo hacmi ve konteyner hacmi 
yıllık bazda sırasıyla yüzde 6,7 

ve yüzde 25,6 oranlarında artış 
gösterdi. 

Kasım ayının tamamında, 
belli başlı kıyı limanlarının kargo 
hacmi yıllık bazda yüzde 0,8 art-
tı. Sekiz ana limanın konteyner 
hacmi ise yüzde 5,3 arttı. Kasım 
ayında imalat sanayinden ve 
yurtiçi ve yurtdışından gelen 
taleplerde ise düşüş gerçekleşti.
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Çin limanlarının konteyner hacmi yüzde 2 arttı

Almanya'dan 
LNG Bunker 
gemisi için 
büyük bütçe 
Almanya Federal Ekonomi ve 
İklim Koruma Bakanlığı (BMWK), 
üç LNG yakıt ikmali gemisinin 
inşası için yaklaşık 62 milyon 
Euro bütçe ayırmaya karar verdi.

Her biri 4 bin 500 metreküp 
kapasiteli gemiler, gemi inşaat 
şirketi Flensburger Schiffbau-
Gesellschaft(FSG) tarafından 
üretilecek.

BMWK'dan yapılan açıkla-
maya göre, Bakan Robert Habeck 
hibeleri 23 Aralık'ta FSG Tersane-
si’nde düzenlenen törenle Nordic 
Hamburg, Titan Clean Fuels ve 
WESMAR'a devretti.

Bakan Habeck, BMWK'nın bu 
gemilerin inşasını destekleme 
kararlarından duydukları mem-
nuniyeti dile getirirken deniz 
enerjisine ve alternatif yakıtlara 
geçişin yakıt ikmali altyapısının 
genişletilmesine yönelik yatırım-
lar gerektirdiğini belirtti.

Yakıt ikmal gemileri, Alman-
ya ve Avrupa limanlarına yana-
şan gemilere LNG tedarik etmek 
için kullanılacak. Gemilerin gele-
cekte amonyak yakıt ikmali ger-
çekleştirmeye uygun bir biçimde 
tasarlanacağı ve buna göre yük-
seltileceği de kaydedildi.

Almanya, LNG altyapısını 
geliştirmek ve enerji kaynakları-
nı güvence altına almak için son 
aylarda yaptığı yatırımlarla dikkat 
çekmeye başladı. Bu yatırımların 
en önemlilerinden bir tanesi de 17 
Aralık’ta Wilhelmshaven’daki ülke-
nin ilk LNG terminalinin açılmasıy-
dı. Bu terminal aracılığıyla yıllık en 
az beş milyar metreküp doğalga-
zın ithal edilmesi ve Almanya'nın 
uzun mesafeli gaz şebekesine bes-
lenmesi bekleniyor.
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Ya İstiklal Ya Ölüm!

“Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş 
ve mantık şu idi:

Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve 
şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu 
ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. 
Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, 
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar 
insanlık karşısında uşak durumunda kal-
maktan öteye gidemez. 

Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve 
kolaycılığını istemek insanlık niteliklerin-
den yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksiz-
liği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. 
Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş 
olanların, isteyerek başlarına yabancı bir 
efendi getirmeleri hiç düşünülemez.

Oysa Türk’ün onuru, kendine güveni 
ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. 
Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok 
olsun, daha iyidir.

Öyleyse, ya istiklal ya ölüm!
İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin 

parolası bu olacaktır.
Bir an için, bu kararın uygulanmasında 

başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. 
Ne olacaktı? Tutsaklık.

Peki efendim, öteki kararlara uymakla 
da sonuç bu olmayacak mıydı?

Şu ayrımla ki, bağımsızlığı için ölümü 
göze alan ulus, insanlık onur ve şerefinin 
gereği olan her özveriye başvurduğunu 
düşünerek avunur ve kuşkusuz, tutsaklık 
zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyu-
şuk, onursuz bir ulusla karşılaştırılınca, dost 
ve düşman gözündeki yeri çok başka olur.

Sonra Osmanlı hanedanlığını ve salta-
natını sürdürmeye çalışmak, elbette Türk 
ulusuna karşı en büyük kötülüğü istemek-
ti. Çünkü ulus, her türlü özveriye başvura-
rak bağımsızlığını sağlasa da padişahlık 
sürüp giderse, bu bağımsızlığa güvenle 
bakılamazdı. Artık yurtla, ulusla hiçbir vic-
dan ve düşünce bağı kalmamış bir sürü 
delinin, devlet ve ulus bağımsızlığının ve 
onurunun koruyucusu durumunda bulun-
durulması nasıl uygun görülebilirdi?

Halifeliğin durumuna gelince, bunun 
bilim ve tekniğin ışığa boğduğu gerçek 
uygarlık dünyasında gülünç sayılmaktan 
başka bir durumu kalmış mıydı?

Görülüyor ki, verdiğimiz kararın uygu-
lanmasını sağlamak için ulusun daha alış-

madığı sorunlara el atmak gerekiyordu. 
Kamunun söz konusu etmesinde büyük 
sakıncalar bulunacağı düşünülen nokta-
ların söz konusu edilmesinde kesinlikle 
zorunluluk vardı.

Osmanlı Hükûmeti’ne, Osmanlı padi-
şahına ve Müslümanların halifesine baş-
kaldırmak ve bütün ulusu ve orduyu ayak-
landırmak gerekiyordu.

Türk ata yurduna ve Türk’ün bağım-
sızlığına saldıranlar kimler olursa olsun, 
onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı 
çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. 
Bu önemli kararın bütün gereklerini ve 
zorunluluklarını ilk gününde açıklamak 
ve söylemek, elbette yerinde olamazdı. 
Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak ve 
olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve 
düşüncelerini hazırlamak ve adım adım 
ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak 
gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. 
Ancak dokuz yılda yaptıklarımız bir mantık 
dizisiyle düşünülürse, ilk günden bugüne 
dek izlediğimiz genel gidişin, ilk kararın 
çizdiği çizgiden ve yöneldiği amaçtan hiç 
ayrılmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır.

Burada, zihinlerde yer tutabilecek bazı 
duraksama düğümlerinin çözülmesini 
kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte 
gözden geçirmeliyiz.

Beliren Millî Mücadele’nin tek amacı 
yurdu dış saldırıdan kurtarmak olduğu 
halde bu savaşın, başarıya ulaştıkça, millî 
iradeye dayanan yönetimin bütün ilkeleri-
ni ve şekillerini evre evre bugünkü döne-
me kadar gerçekleştirmesi olağan ve 
kaçınılmaz bir tarih akışı idi. Bu kaçınılmaz 
tarih akışını, gelenekten gelen alışkanlı-
ğı ile hemen sezinleyen hükümdar soyu, 
ilk andan başlayarak Millî Mücadele’nin 
amansız bir düşmanı oldu. Bu kaçınıl-
maz tarih akışını, ilk anda ben de gördüm 
ve sezinledim. Ama, baştan sona bütün 
evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda 
bütünüyle açığa vurmadık ve söylemedik. 
İleride olabilecekler üzerine çok konuş-
mak, giriştiğimiz gerçek ve maddesel 
savaşa boş kuruntular niteliği verebilir-
di; dış tehlikenin yakın etkileri karşısında 
üzüntü duyanlar arasında ise gelenekle-
rine, düşünememe yeteneklerine, ruhsal 
durumlarına uymayan olası değişiklik-
lerden ürkeceklerin ilk anda direnme-
lerine yol açabilirdi. Başarı için pratik ve 
güvenilir yol, her evreyi zamanı geldikçe 
uygulamaktı.  Milletin gelişmesi yüksel-
mesi için sağlıklı yol bu idi. Ben de öyle 
yaptım. Ancak bu pratik ve güvenilir başa-
rılı yolu; yakın çalışma arkadaşım olarak 
tanınmış kişilerden kimileriyle aramızda, 
zaman zaman görüşlerde, davranışlarda, 
yapılan işlerde beliren temelli ve ikinci 
derecede anlaşmazlıkların, kırgınlıkların 
ve giderek ayrılıkların da nedeni ve açıkla-
ması olmuştur. Millî Mücadele’ye birlikte 
başlayan yolculardan kimileri, millî yaşa-
mın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet 
yasalarına kadar uzayan gelişmelerinde, 
kendi düşünce ve psikolojilerinin kavrama 
sınırı bittikçe, bana direnmeye ve karşı 
çıkmaya başlamışlardır. Bu noktaları 
aydınlanmanız için, kamuoyunun aydın-
lanmasına yardımcı olmak için, sırası gel-
dikçe, birer birer göstermeye çalışacağım.

Millî Sır
Bu sözlerimi özetlemek gerekirse 

diyebilirim ki ben, milletin vicdanında 
ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme 
yeteneğini, bir millî sır gibi vicdanımda 
taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumu-
za uygulatmak zorundaydım.”

HHH
Üstte okuduğunuz metin Atatürk’ün 

Nutku’ndan kısa bir kesit. 
Atatürk Nutuk’u bizler için yazdı. El 

yazması bu eserin bütünü, tarihi gerçekler 
ışığında ve belgelerle kanıtlı olan her cüm-
lesi, bizden sonraki nesillere de rehberlik 
edecek. Ancak neslimiz O’nu, Atatürk’ün 
gerçek fikirlerini ve tabii Türk’ün gerçek 
tarihini bilebilirse…  

Bugün emperyalizme uşaklık etmeyen 
ve insanî erdemlerden varsıl olan kimse 
bunun aksini söylemez bu aşikâr, ancak, 
büyük Atatürk’ün, Türk’ün Kurtuluş ve 
ardından Kuruluş Destanı’nı adım adım 
anlattığı bu eserinde iki temel öğretiyi 
günümüzde daha da önemli sayıyorum.

İlki, bağımsızlığımızı ve onun aksini 
isteyenlere boyun eğmememiz gerektiğini 
defaten anlatması, vurgulaması. Öyle ki, 
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kendileri de “Bağımsızlık benim karak-
terimdir” sözünden ve yaşamından anla-
şılacağı üzere öyle idiler ve kendileri için 
istemediklerini halk için de istemediler, 
gereğini yaptılar. Aslında büyük Atatürk, 
o güçlü deyişiyle, bağımsızlık senin 
karakterindir ve varlık sebebindir, öyle 
de olmalıdır, ucunda ölüm de olsa sahip 
çık demektedir. 

Türk ulusuna ecdadının gerçeğini 
hatırlatmış ve geçmiş tarihimizde olduğu 
gibi uygar bir devlet kurarak geleceğimizi 
bizlere armağan etmiştir ve o geleceği de 
cumhuriyet yönetimiyle taçlandırmıştır.

İkincisi önemli husus ise; bu eserin-
de, Türk Devrimlerinin adım adım nasıl 
gerçekleştirildiğinin anlatımını kendi ön 
muhasebesini de katarak, izah ederek 
yapmıştır ve halkına büyük bir gurur-
la hesap vermiştir ve gelecekte cereyan 
edebilecek aksi tutumlara karşı hepimizi 
uyarmıştır.

Esasen sosyal bir varlık olan insanı 
ilgilendiren tüm evrensel ölçütlerde kar-
şılık bulabilecek durum tespit ve uyarıları 
O’nun fiziki olarak aramızdan ayrılışının 
ertesinde kendini göstermeye başlamış.

Ve eserlerine yeniden yeniden bakın-
ca, yukarıda alıntıladığım bölümü 20’nci 
ve 21’inci yüzyıla tanıklık eden biri ola-
rak günümüzü biçimlendirmiş ve tabii 
geleceğimizi şekillendirecek konjonktüre 
odaklanıp okuyunca, düşününce, kıyasla-
yınca enteresan olduğu kadar etik dışı bir 
resim çıkıyor ortaya. 

O’ndan, hayatından, ruhundan, 
karakterinden topyekûn insan olarak 
yaşamı boyunca sahip olduğu her şeyden 
ırak, O’na külliyen zıt, O’nun fikirlerine 
karşı aksi düşünce ve fikirlerle bezeli 
olan ama yine de O’nu taklit ederek bir 
motivasyon bir yaşam formu gibi… O’nun 
tam anlamıyla bütünlemeye yaşamının 
elvermediği o eserine topyekûn karşı, 
bazı “yeni” adı altında ama hayrımıza 
olmayacak şeyler yaratma girişiminde 
olan canlılar canlanıyor resmin içinde. 
Bu canlılar bize anlatılan insan formunda 
olsa da ruhen başka bir enerjiye, moti-
vasyona sahipler gibi…

Her zaman uyanık olup O’nun taklitle-
rinden sakınmak elzem! 

Bu nedenle her daim Türk ulusuna 
karşı oynanan veya oynanacak olan büyük 
oyunu anlamalı, anlamayanlara anlatma-
lıyız.

Şu aşağıdaki kavramı söyleyen ger-
çekte Türk milletinin hayrına mı konuşu-
yor irdeleyip bir düşünmeli; 

“Eşit yurttaşlık”!? 
Bu kavramı savunan bölücülüğü 

savunuyor olmuyor mu, emperyalizmin 
sadık bir uşağı gibi... Esasen Atatürk’ün 
üstte ve eşsiz eseri Nutuk’ta açık olarak 
“işaret ettiği türden bazı kişiler” gibi?

Asil Türk milletinin bağlı kaldığı sözü; 
“Yurttaşların eşitliği” ilkesidir. 

İleriki günlerde gündemi bir hayli 
meşgul edecek konu “Yeni Anayasa” 
başlığı altında bu kavramlar olacaktır ve 
halkın gündemine daha sık gelecektir. 
Ancak ekonomik anlamda sıkışan halk 
belki de bu önemi haiz konuya yeterin-
ce vakit ayıramayacak, bu iki söylemdeki 
kavram ayrımına varamayacaktır...

Vatan sevgisinin ideolojisi olmaz 
dostlar!
Başta ülkemizin ve de dünyanın iyiliği 

için, çağdaş, iyi eğitimli ve liyakatli birey-
leri dinleyiniz. Sözün özü; “Yurttaşların 
eşitliği” diyenin niyeti doğru, “Eşit yurt-
taşlık” diyenin niyeti doğru değildir. 
Doğru söz etmeyenin ajandasında neler 
var anlaşılmalıdır, benden uyarması…

Kaynak: Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk, 
iBB-İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş., 1. 
Baskı, İstanbul, Ağustos 2020, Sayfa: 74-76.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini spon-
tane gelişen plansız ve programsız 
bir harekât olarak görmek haya-
tın olağan akışına aykırı olacaktır. 
Bu harekâtın arka planı Rusya’nın 
kırmızı çizgilerinin ihlâl edilmesi 
ve dikkate alınmamasına gösterdiği 
tepki olarak yorumlanabilir. Bir baş-
ka görüşe göre ise Rusya provoke 
edildi ve tuzağa düşürüldü, ötesin-
de Afganistan misalî uzun sürecek 
bir yıpratma savaşına çekildi. Bu 
savı gözetenler aralık ayının son-
larında Ukrayna Devlet Başkanı 
Zelensky’nin ABD ziyaretini gerekçe 
gösteriyorlar. Hiç şüphe yok ki siyasi 
tarih yazıcıları ilerleyen dönemde 
bu savaşın neden ve sonuçlarını 
tüm veçheleriyle yazacaktır.

Enerji jeopolitiği sarmalında 
strateji üretmek
Her olasılıkta Rusya gibi bir 

kurumsallığı olan bir ülkenin fevri 
davranması rasyonel bir yaklaşım 
olmayacaktır. Rusya bu harekât 
üzerinde enine boyuna çalışmış, 
maruz kalabileceği baskıları ve 
yaptırımları hesaba katmıştır. Rus-
ya bakımından çözülmesi önce-
likli sorun sahası uzayan savaşın 
finansmanı olacaktır. Nitekim 
sahip olduğu devasa enerji kaynak-
larına güvenen Rusya, savaşı finan-
se etmede enerji kartına ziyadesiy-
le yaslanmış durumda bir görüntü 
sergilemektedir.

Batı’nın baskısı ve yaptırımla-
rı ile bunalan Rusya bakımından 
petrol fiyatlarının düşmesi stratejik 
açmazları beraberinde getirecektir. 
Bu nedenle Rusya stratejik ortağı 
Çin ile ilişkilerini diri tutarak üze-

rindeki baskıyı azaltacak opsiyon-
ları masada tutmaya çalışmaktadır. 
Çin ise küresel bir güç namzedi 
olarak kendi çıkarlarını öncelerken 
ortaya çıkan fırsatları jeopolitik 
ganimete çevirecek stratejiler izle-
mektedir. Bu nedenle Çin’in ham-
leleri önem arz ediyor. Tıpkı Körfez 
ülkelerinin tercih ve yönelimleri 
gibi…

Suudi Arabistan 
ezber mi bozuyor?
Geçtiğimiz sonbaharda ABD’nin 

çok boyutlu baskısına karşın Suudi 
Arabistan başta olmak üzere Körfez 
ülkelerinin petrol arzını artırma-
maları küresel jeopolitikte Rusya’ya 
zımnen destek olarak yorumlan-
mıştı. Bu durumun ABD ile Suu-

di Arabistan’ın arasını açtığını ve 
uzlaşmaz bir çelişkiyi tetiklediğini 
hatırlatalım. Geçen süreçte ezber 
bozan stratejik çıkışlarını sürdüren 
Suudi Arabistan dikkat çekici adım-
lar atmaya devam ediyor.

Yüzünü doğuya çeviren Suudi 
Arabistan başta olmak üzere Kör-
fez ülkeleri ABD’ye rağmen Çin ile 
ilişkilerini geliştirmeye çabalıyor. Bu 
durum akıllara şu soruyu getiriyor, 
küresel jeopolitikte Çin ile Körfez 
ülkelerinin yakınlaşması olası mı? 
Yoksa bu yakınlaşma ABD’ye karşı 
yapılan taktik bir manevra mı?

Manidar zamanlama
Dış politik öncelikleri bakımın-

dan Suudi Arabistan, Çin'in ekono-
mik büyümesi bağlamında oldukça 

önemli bir partner, dahası vazge-
çilmez bir enerji kaynağı. Ukray-
na’da savaşın sürdüğü ve Rusya'ya 
yönelik yaptırımların ivmelendiği 
bir dönemde Çin lideri Şi’nin aralık 
ayında gerçekleştirdiği Suudi Ara-
bistan ziyareti tüm gözleri bölgeye 
çevirdi.

Şi’nin ziyareti küresel medyada 
geniş yer kapladı, farklı optikler-
den yorumlandı. Kimileri bu ziya-
reti yeni bir eksen oluşumunun 
habercisi olarak dahi yorumladı. 
Bazılarına göre ise ABD ile gerilimli 
bir dönem yaşayan Suudi Arabis-
tan yönetimine yakınlık gösteren 
Çin, iki ülke arasındaki krizi fır-
sata çevirmeye çalıştı. Olguları alt 
alta sıraladığımızda uluslararası 
ilişkilerin temel kuralını görüyoruz. 

Devletlerarası ilişkiler duygusallığı 
kaldırmaz, ülkeler çıkarları nispe-
tinde hareket eder ve kazanım elde 
ederler. Stratejik akıl uygun kon-
jonktürü lehine çevirebilendir.

Bin yıllık dostluk
Suudi Arabistan ziyareti önce-

sinde yazdığı "Bin yıllık Dostluğu 
İleriye Taşımak ve Ortaklaşa Daha 
İyi Bir Gelecek Yaratmak" başlıklı 
makalesinde Şi, Çin ve Arap dev-
letlerinin "birbirlerinin içişlerine 
karışmayacaklarını, ikili ilişkiler-
de bayrağı yükseklerde taşımaya 
devam edeceklerini, egemenliğin 
korunmasında birbirlerini kararlı-
lıkla destekleyeceklerini" öne çıkar-
dı. Şi’nin kaleme aldığı makalede, 
Arap halkı bağımsızlığa değer veri-
yor, dış müdahaleye karşı çıkıyor, 
güç politikasına ve zorbalığa karşı 
duruyor argümanları, Çin'in bölge-
de ABD ile rekabet etmeyi dahası 
ABD'nin bıraktığı/bırakacağı "boş-
luğu" doldurmaya talip olduğunu 
tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Suudi Arabistan-Çin Zirvesi
Çin Devlet Başkanı Şi, üç gün 

süren Suudi Arabistan ziyareti kap-
samında Suudi Arabistan-Çin Zir-
vesi’ne, 

Çin-Körfez Zirvesi’ne ve Çin-
Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katıldı. Suu-
di Prens Bin Salman ev sahipliğinde 
düzenlenen Suudi Arabistan-Çin 
Zirvesi’nde konuşan Şi, Körfez ülke-
leri ile yapılacak petrol ticaretinde 
yuan para biriminin kullanılması 
için çalışma başlatacaklarını vur-
guladı. Doların dünya ticaretindeki 
hegemonyasını örselemeye matuf 
bu çıkış, ABD ile Suudi Arabistan 
arasında insan hakları ve Rusya 
konularında yaşanan gerilimin 
ardından geldi. Böylelikle Çin taktik 
bir manevra sergiledi.

Ziyaret esnasında Suudi ve Çinli 
şirketler yeşil enerji, ulaşım, lojis-
tik, medikal endüstriler ve inşaa-
tı kapsayan 34 yatırım anlaşması 
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imzaladı. Suudi medyası bu anlaş-
maların 29,6 milyar dolar büyük-
lüğünde olduğunu duyurdu. Hatır-
latalım Çin, Suudi Arabistan'ın en 
büyük petrol pazarı ve 2021'deki 
tüm Suudi ham petrol ihracatının 
yüzde 25'inden fazlası doğrudan 
Çin’e yapıldı.

Suudi Arabistan perspektifi: 
Karşılıklı çıkarları tereddütsüz 
desteklemek
Veliaht Prens Selman Çin Devlet 

Başkanı Şi ile iki ülke arasındaki 
kapsamlı stratejik ortaklığı geliş-
tirme olanaklarını ele aldıklarını 
belirtti. Görüşmelerde Suudi Ara-
bistan ve Çin'i ilgilendiren uluslara-
rası ve bölgesel konuların etraflıca 
görüşüldüğünü kaydeden Selman, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni 
aşamalara taşınması çerçevesin-
de eşgüdüm sağlandığını ifade etti. 
Yapıcı havada gerçekleşen zirvenin 
ortak açıklaması da küresel jeopoli-
tik satırbaşlarını kapsar nitelikteydi.

Suudi Arabistan ile Çin'in dış 
işleriyle ilgili konularda birbirlerine 
verdikleri önceliği sürdüreceklerini 
teyit eden açıklamada, gelişmekte 
olan ülkeler için işbirliği, dayanış-
ma, karşılıklı çıkar ve kazan-kazan 
modeli oluşturmada mutabık 
kalındığı kaydedildi. Bu başlıklarda 
sağlanan eşgüdüm esasen dışa-
rıya verilen bir mesaj niteliğinde. 
Nitekim Suudi Arabistan ve Çin'in 
egemenlik ile toprak bütünlüğü-
nü korumada birbirlerini destekle-
me, ülkelerin içişlerine müdahale 
etmeme konularında uzlaştığına 
dikkat çekilen açıklamada, Suudi 
Arabistan'ın petrol piyasalarındaki 
istikrarı destekleme ve dengeleme 
yönünde sergilediği tutumun, Pekin 
yönetimi tarafından memnuniyetle 
karşılandığı aktarıldı. Bu yaklaşımı 
Rusya’ya zımni destek olarak da 
görebiliriz.

Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi'ne 
Suudi Arabistan desteği

Hidrokarbon kaynaklarında 
yenilikçi kullanımın yanı sıra barış-
çıl nükleer enerji alanındaki işbir-
liğini güçlendirme, enerjide akıllı 
sanayi gibi teknolojileri geliştirme 
alanlarında da anlaşma sağlandığı 
belirtilirken, Çin'in Bir Kuşak ve Bir 
Yol Projesi'nde işbirliği yapılacağı, 
Suudi Arabistan'ın ilgili kurumla-
rının bu proje çerçevesinde çeşitli 
yatırımlara katılabilmesi ve Suudi 
Arabistan'ın enerji alanında faaliyet 
gösteren Çinli şirketler için hem 
üretim hem ihracat merkezi haline 
gelmesinin destekleneceği vurgu-
landı. Suudi Arabistan’ın Bir Kuşak 
ve Bir Yol İnisiyatifi’ne desteği iler-
leyen günlerde çok su kaldıracaktır.

Suudi Arabistan’ın yapıcı ve 
işbirliğine açık tutumunun Çin 
cenahında memnuniyet yarattığı 
aşikâr zira Çin’in karşılığı muha-
tabının beklediği tonda oldu. Suu-
di Arabistan topraklarında sivilleri 
hedef alan saldırıları "kabul edi-
lemez" gördüğünün altını çizen 
Çin, Suudi Arabistan'ın 2030 Viz-
yonu kapsamındaki "başarılarını" 
takdir ettiğini, savunma alanında 
ikili işbirliği ve koordinasyonu geliş-
tirmede kararlı olunduğunu, iki 
ülkenin terör ve organize suçlarla 
mücadelede eşgüdüm içinde hare-
ket edeceklerini kaydetti.

Küresel sorun sahalarının ihmâl 
edilmediği ortak açıklamada, Afga-
nistan'ın terör grupları için bir 
güvenli barınak (safe heaven) hali-
ne gelmemesinin önemine dikkat 
çekilirken, Ukrayna krizinde anlaş-
mazlıkların barışçıl yollarla aşılma-
sının önemine temas edildi. Öte 
yandan Filistin-İsrail meselesine de 
kapsamlı ve adil bir çözüm bulun-
ması gerektiği vurgulanan açıkla-
mada, Suriye krizine ilişkin siyasi 
çözüm çabaları ve ülkenin toprak 
bütünlüğünün korunmasına yöne-
lik destek yinelendi. Son kertede 
Lübnan’ın güvenliği ve istikrarı ile 
toprak bütünlüğüne önem atfedil-
diği kaydedildi.

Reel politik ve ekonomi
Çin'in Suudi Arabistan ve Kör-

fez ülkeleri ile arasındaki ilişkiler, 
Pekin'in artan enerji ihtiyacının 
karşılanması minvalinde başlamış 
olsa da son yıllarda kritik altyapı 
projelerini, teknoloji transferini ve 
silah satışlarını ihtiva eden geniş 
bir yelpazeye evrildi. İlişki sistema-
tiği çok boyutlu olgunlaştı ve gelişti 
denebilir.

İki ülke arasındaki ticaret hac-
minin yukarı yönlü gösterdiği artış 
bu öngörüyü teyit ediyor. Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı'nın verilerine göre 
Çin ile Suudi Arabistan arasında-
ki ticaret hacmi 2020’de yıllık yüz-
de 15'in üzerinde artışla 65 milyar 
dolara ulaştı. Hatırlatalım bu oran, 
Suudi Arabistan'ın ABD ile aynı yıl 
yaklaşık 20 milyar doları bulan tica-
ret hacminin neredeyse iki katın-
dan fazla…

Öte yandan Çin'in tüm Arap 
ülkeleriyle ticaret hacmi geçtiğimiz 
yıl yıllık yüzde 37'lik bir büyüme 
oranıyla 330 milyar dolara ulaştı. 
Lâkin bu oran, Çin'in ABD ve AB ile 
olan ticaret hacminin dörtte birin-
den daha az bir seviyede. Çin’in 
Avrupa ülkeleri ile ticaret hacmi 
2020 yılında 709 milyar dolar, ABD 
ile 615 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşmişti.

Mevcut konjonktürde Çin’in 
Suudi Arabistan’daki yatırım ve 
inşaat projelerinin hacmi 43,47 
milyar dolar mertebesinde olup 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 36,16 
milyar doları, Irak'ta 30,05 mil-
yar doları, Kuveyt'te 11,75 milyar 
doları, Katar'da 7,8 milyar doları, 
Umman'da 6,62 milyar doları ve 
Bahreyn'de 1,42 milyar doları bulu-
yor. Salt bu rakamların büyüklüğü 
Çin’in bölgeye olan çok yönlü ilgisi-
ni pekiştiriyor.

ABD’nin pozisyonu
Hiç şüphe yok ki Çin’in bölgeye 

artan ilgisi ABD tarafından yakın-
dan ve kaygıyla takip ediliyor. Çin 

heyetinin, Suudi Arabistan ve diğer 
Arap ülkeleriyle enerji, güvenlik 
ve yatırım alanlarında çok sayıda 
anlaşma akdetmesi ABD cena-
hında tereddütlere neden olurken, 
ABD’nin Körfez ve Arap ülkelerinin 
ekonomilerini ve yatırımlarını çeşit-
lendirme vizyonunu sekteye uğra-
tabilecek potansiyel taşıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 
Konseyi sözcüsü John Kirby, Şi’nin 
Körfez ülkeleri turu bağlamında 
düzenlediği basın toplantısında, 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkele-
rinden müttefiklerinin, ekonomik 
ve güvenlik çıkarlarına hizmet 
etmek için ortaklıkları çeşitlen-
dirmeye devam edeceklerini öne 
sürmesine rağmen Washington'ın 
Riyad ile stratejik ilişkisinin her iki 
tarafın da çıkarına olmasını istedi-
ğini açıkladı.

New York Times’ın ziyarete iliş-
kin analizi ise daha gerçekçiydi. 
Suudi Arabistan'ın 70 yılı aşkın bir 
süredir ABD'nin yakın bir müttefi-
ki olduğu, Washington'ın savunma 
sanayi ihracatını büyük oranda bu 
ülkeye sattığı, ABD’nin Körfez'de 
halen başlıca güvenlik garantörü 
olduğu vurgulandı.

Buna karşın Riyad’ın, ABD ile 
Suudi Arabistan arasındaki ilişki-
lerin gergin olduğu bir dönemde 
gelişmekte olan çok kutuplu bir 
dünyaya hazırlık yaptığı ve bir süre-
dir Çin ile ittifakını güçlendirmeye 
çalıştığı kaydedildi. Suudi Arabis-
tan’ın ABD’ye rağmen bu ve benzeri 
hamlelerinin ne denli sürdürüle-
bilir olacağını ilerleyen dönemde 
gözleyeceğiz. Suudi Arabistan ve 
Körfez ülkeleri yeni kurulmakta 
olan küresel sistemi test mi ediyor 
yoksa bu sistemde kendine yer mi 
arıyor? Göreceğiz.

Washington’a 
gönderilen mesaj
Şi’nin Suudi Arabistan ziyare-

tinde Pekin ile Riyad arasında stra-
tejik ortaklık anlaşması akdedil-

mesi zamanlama olarak manidar. 
Şi’nin altı yılın ardından gerçekle-
şen Suudi Arabistan ziyareti, pet-
rol üretimi konusunda ABD'nin 
Riyad ile ilişkilerinin önemli ölçü-
de bozulduğu bir dönemde ger-
çekleşti. ABD ile gerilimin tırman-
dığı mevcut konjonktürde Suudi 
Arabistan’ın Çin'i ABD’ye karşı 
taktik bir koz olarak kullanmaya 
başladığı ve önemli bir alternatif 
olarak gördüğü anlaşılıyor. Elbet-
te karşılıklı kazan-kazan prensibi 
çerçevesinde Çin’in de çıkarları 
yadsınamaz. Hatırlatalım Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi Selman 
Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile 
yaptığı görüşmede Çin’in öncülük 
ettiği BRICS’e katılmak istedikle-
rini dahi belirtmiş ve ABD’ye karşı 
el yükseltmişti.

ABD’nin Hint-Pasifik Bölge-
si’nde Çin’i çevrelemek, Rusya’nın 
ekolojik hâkimiyetini Ukrayna 
üzerinden örselemek istikametin-
de stratejiler izlediği mevcut kon-
jonktürde, kaynaklarını, diploma-
tik ve askerî yeteneklerini Asya ve 
Avrupa'ya kaydırmayı öncelediği 
bir sır değil. Orta Doğu'yu daha az 
öncelikli bir yapıya indirgeyecek 
bu yaklaşım bölgede stratejik bir 
boşluğun oluşması ile sonuçlana-
bilir. Bu minvalde Çin son hamle-
si, oluşabilecek jeopolitik boşluğu 
doldurmak ve bölgedeki etkinliği-
ni artırmak olarak okunabilir. ABD 
ile Çin arasında süregelen jeopoli-
tik satranca Körfez Bölgesi’nin ve 
Arap ülkelerinin eklenmesi iler-
leyen dönemde yeni bir rekabet 
ve gerilim sahasını tetikleyebilir. 
ABD, Suudi Arabistan marjında 
baskıyı artırırken, bu ülkeyi Çin 
ile ABD arasında seçim yapma-
ya zorlayabilir. Son kertede, Çin’i 
kendi bölgesinde çevrelemeye 
çalışan ABD’ye Çin’in Suudi Ara-
bistan marjında verdiği yanıt, iki 
ülke arasında çatışmasız rekabet 
dönemine girilse de mücadelenin 
devam edeceğini gösteriyor.



Ocak 2023 www.marinedealnews.com 

Aralık ayında 50 baz puan faiz artıran 
Fed, hedeflenen enflasyon seviyesini 
yüzde 2 bandına indirmek için karar-
lı duruşuna devam etti. Yüzde 4,5 
seviyesine yükseltilen politika faizi 
kararından sonra mikrofon karşısı-
na geçen Fed Başkanı Powell, açık-
lanacak verilerin önemini vurguladı. 
Makroekonomik açıdan önem düzeyi 

yüksek olan tarım dışı istihdam, işsiz-
lik, PMI ve ekonomik büyüme veri-
lerinin olumlu sinyaller ürettiği ABD 
ekonomisinde pozitif havanın devam 
etmesi durumunda Fed’in cephane-
sinin dolu olacağını belirtsem çok 
da haksız sayılmam aslında. Teknik 
resesyonda birkaç çeyreklik vakit 
geçirmiş fakat gerçek hayatta henüz 
tam anlamıyla yüz yüze gelmemiş 
olan ABD tarafında işler iyi gider-
ken Fed gözünü budaktan sakınma-
yacaktır. Özellikle büyüme verisi ve 
diğer öncü veriler pozitif gelmeye 
devam ettiği sürece; Fed, sıkı para 
politikasını sürdürürken ekonomide 
çok büyük bir durgunluk yaşanaca-
ğını sanmıyorum. Uzun lafın kısası; 

şimdilik rafa kaldırılan resesyon riski 
orada tozlana dursun, biz enflasyon 
ile mücadele tarafıyla ilgilenelim. 
Yüzde 7,1 oranında açıklanan enflas-
yon verisinin yüzde 5 ve altına düşme-
si durumunda Fed’in tonunda daha 
güvercin bir üslup ve faiz artışında 
yavaşlama görebiliriz. Onun dışında 
bir senaryoda ise Fed, güzel gelen 
verilerle rüzgârı arkasına alarak 
yelkenini doldurmaya devam ediyor. 
Olası bir kriz anında daha fazla faiz 
artırmak ve daha şahin duruş sergi-
lemek için eli güçlü. 2022 başından 
itibaren piyasaları domine eden dolar 
endeksi son iki aydır kâr satışlarına 
maruz kalarak hem teknik hem de 
psikolojik açıdan önem düzeyi yüksek 

olan 104,50 seviyesinde hız keserek 
denge arayışına girdi. Doların küresel 
bazda gerilemesi ile Euro-dolar pari-
tesi ise 1,07 seviyesi üzerine deneme-
ler gerçekleştirdi. Parite, 200 günlük 
üssel hareketli ortalama olan 1,04 
seviyesi üzerinde denge arayışında 
olduğu sürece kısa vade için geri 
çekilmeler o seviye ile sınırlı kalabi-
lir ve tekrar alıcılar devreye girebilir. 
Fakat yükselişlerin kalıcı olabilme-
si için 1,0830 ana direnç seviyesinin 
aşılması gerektiği unutulmamalıdır. 
Aksi takdirde yükselişlerin o seviye 
ile sınırlı kalabileceğini ve paritede 
dip arayışının devam edebileceğini 
hatırlatmakta fayda görüyorum. 1,04 
altında ise 1 psikolojik seviyesi gün-
celliğini korumaya devam etmektedir.

Direksiyonda Lagarde, 
kasette bir şarkı; ‘Yani 
olmuyor, olmuyor 
istesem de’… 
Haziran ayında pas geçtiği top-

lantının doğurduğu negatif sonuç-
larla karşı karşıya kalan Lagarde 
ve ekibi 50 baz puanlık faiz artış 
sürecine girişmiş olsa da son açık-
lanan enflasyon verisi beklentilerin 
üzerinde yüzde 10,1 olarak rafla-
ra yansıdı. Bu da geç kalınmışlığın 
faturası olarak AMB’nin hesabına 
yazıldı. Diğer bir yandan enerji krizi 
ile boğuşan Euro Bölgesi’nde işler 
çok iyi gitmiyor açıkçası. Alüminyum 
başta olmak üzere birçok hammadde 
işleyicisi olan büyük firmaların ana 
hattı kapaması veya istihdam azal-
tarak üretimi düşürmesi gibi birçok 
sonucu olan enerji krizinin, faturası 
aynı zamanda enflasyona da kesili-
yor. Euro Bölgesi’nin lokomotif gücü 
olan Almanya’da beklentilere paralel 
açıklanan enflasyon oranı yüzde 10 

seviyesinde olsa da karışık gelen PMI 
verileri gelecek için düşündürücü 
sinyaller verdi. Euro, dolar karşısın-
da ay boyunca değer kazandı fakat; 
1,0830 üstü kalıcılık olmadığı sürece 
trend tekrar son sözü söyler diyebi-
lirim. Unutmayalım ki hâlâ ayı piya-
sasındayız.

Değerli metalde yukarı 
yönlü algı güçleniyor
Daha önce de belirttiğim üzere 1775 

dolar desteği üzerinde fiyatlamalarını 
sürdüren altın ons cephesinde yeni bir 
atak hazırlığı yaşanıyor. Momentum 
toplayarak yakalanan ivmeli yükseliş 
1840 direnci üzerinde kalıcılık sağlar-
sa ons bazlı 100 dolar ortalama ile bir 
yükseliş gerçekleşebilir. Özellikle 1912 
direnci ilk etapta piyasada telaffuz edi-
lebilecek pivot noktası olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Merkez bankalarının 
altına olan talebi, enflasyonist durum, 
Covid-19 ve jeopolitik riskler… VIX 
Endeksi’nde bir kıpırdanmaya bakar, 
altının rallisi! Ons bazlı olası yükseliş, 
yurtiçi piyasalarda ise gram altını 1540 

– 1720 lira bandına çağırabilir.

Yurtiçi piyasalarda geminin 
kaptanı: Borsa Istanbul
5600 seviyesi üzerinde kısa vade 

için biraz endişe etsem de orta ve 
uzun vadede yukarı yönlü algının 
korunduğunu hatırlatmakta fayda 
görüyorum. Kısa vadede; seanslık, 
günlük veya haftalık kâr satışlarının 
gelme ihtimali olsa da parlayan bir-
kaç sektör uzun süredir radarımda 
diyebilirim. Özellikle tarım krizinin 
kapıda olduğu global pazarda tarım 
ve yan başlıkları ile ilgili sektörler 
geleceğe yönelik büyük potansiyeller 
barındırıyor. İklim krizi, küresel ısın-
ma, tarım alanlarının yanlış kullanımı 
gibi birçok başlık değerlendirildiğin-
de tarımın gelecekte büyük bir talep 
göreceği aşikârdır. Özellikle tarım ile 
ilgili sektörlerde gübre ve zirai ilaç-
lar alanlarına göz atılmalı. Sağlam 
firmalara yapılacak ortaklık güzel bir 
yolculuğun başlangıcı olabilir. Diğer 
bir yandan ise tabii ki alternatif enerji 
sektörü! Tam da krizin ortasındayken, 
kulağımıza fısıldıyor; gelecek bende… 

Peki dolar tahtını kime bırakacak? 
Ya da bırakacak mı?
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Barışcan Yücel
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Fed için hasat 
zamanı, agresif 
para politikası 
meyvelerini 
vermeye başladı

Ocean Network Express (ONE), sıra-
sıyla Mitsui OSK Lines ve Nippon 
Yusen Kabushiki Kaisha'nın sahibi 
olduğu TraPac ve Yusen Terminal-
lerinin her birinde yüzde 51 hisse 
satın almak için anlaşma imzaladı.

TraPac, Los Angeles ve Oak-
land'da konteyner terminali hiz-
metleri sağlayan bir konteyner ter-
minali operatörü ve deniz taşıma-
cılığı şirketi. YTI ise Los Angeles'ta 
konteyner terminali hizmetleri sağ-
layan bir konteyner terminali ope-
ratörü ve deniz taşımacılığı şirketi.

ONE tarafından konuya iliş-
kin yapılan açıklamada, “Bu satın 

almalar, ana şirketlerden kon-
teyner taşımacılığı işletmelerinin 
şirketimize entegrasyonunun bir 
parçası. Covid-19 nedeniyle teda-
rik zincirinde meydana gelen 
son kesintiler, konteyner termi-
nallerinin küresel ticaret akışını 
sürdürmede oynadığı önemi vur-
guladı. Yeni satın alınan kontey-
ner terminalleri, ONE'nin önem-
li ve stratejik ağ geçitlerindeki 
terminal kapasitesine erişimini 
koruyacak, büyüme hedeflerini 
destekleyecek ve müşterilere 
sunduğu hizmetleri geliştirecek" 
ifadeleri kullanıldı.

ONE, iki konteyner 
limanını bünyesine kattı
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Pandemi başladığından bu yana tedarik 
zincirleri en olumsuz etkilenen işkolu oldu.  
Doğal olarak benim gibi makro-ekonomi 
alanına uzmanlaşanlar da dünya ticare-
tini daha yakından mercek altına aldılar. 
2023 yılında dünya ticareti ve özellikle deniz 
taşımacılığı üstünde en çok tartışılan konu 
başlıklarından biri kalmaya aday. 

Pandemi tedarik zincirleri boyun-
ca tarihsel boyutta arz-talep çalkantısı 
yarattı. Dünyanın tedarik merkezi Çin ve 
genelde Asya-Pasifik pandemiyi “Sıfır 
Covid Politikası” olarak adlandırdığımız 
geniş kapsamlı ve çok sıkı kapanma/
kapatmalarla geçirince, arz cephesinin 
ahengi bozuldu. Evine kapanan insanlık 
mal tüketimini tarihi normların çok üstü-
ne taşırken, 2022 yılında bu trend tersine 
dönmeye başladı, hizmet talebinin çok 
daha hızlı büyüdüğünü gözledik.

Aslında, 2022 yılı 2023’ün falına bak-
mak için uygun bir başlangıç noktası. Yıla 
başlarken, konsensus “normale dönüş” 
temasıydı. Pandemi geride kalmasa da, 
artık yönetilebilir düzeye indirgenmiş-
ti. Trump’ın yerini  Biden’a bırakmasıyla 
ABD-Çin ve AB arasındaki ticaret savaş-
larının yerini yeni bir pazarlık dönemine 
bırakması bekleniyordu. Özel tüketim 
talebi ise 2020 yılından beri ilk kez normal 
seyrine geri dönerek, lojistikte iş yöneti-
mini daha öngörülebilir kılacaktı.

Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesiyle, 
yeni yıl tahminleri 2 ay gibi kısa bir süre 
zarfında çöpe atıldı. Savaş, enerji, tahıl, güb-
re gibi sektörlerde yeni darboğazlar yarat-
tı. Yılın ikinci yarısında ise yaptırımlar ve 
doğalgazdan kömüre yayılan talep çalkan-
tısının taşımacılık üzerinde olumsuz etki 
yarattığı söylenebilir. 

2023 yılında taşımacılık ekosisteminin 
normale dönmesini beklemek zor. Uzun 
süredir su yüzeyinin altında seyreden 
trendlerin belirginleşmesi eşliğinde, dünya 
ticareti ve doğal olarak taşımacılık-lojistik 
sektöründe tarihi bir dönüşümün başladı-
ğını öne sürüyorum.

Bu dönüşümü anlamak için önce 
Covid-19 pandemisinin bitmediği, şekil 
değiştirdiğini vurgulamak isterim. Mali 
piyasalar Beijing’in Covid kapatma/kapan-
malarını gevşetme kararını coşkuyla satın 
alırken, bizim gibi uzmanlar yoldaki dalga-
nın dehşeti karşısında titriyor. Çin’de eğer 
Xi Jinping bir kez daha karar değiştirmezse, 
Covid-19’un kış boyunca 1,5-2,2  milyon 
cana malolması bekleniyor. Taşımacılık 
açısından önemli nokta ise, sayısız fabri-
ka, hatta üretim merkezi yörenin salgı-
na yenik düşerek siparişleri zamanında 
yetiştiremeyeceği gerçeği. Gelişmiş ülke-
lerde Covid-19 yerini 3 değişik ve tehlikeli 
üst solunum yolu enfeksiyonuna bıraktı. 

Noel’in kutlandığı günlerde acil bakım 
üniteleri bir kez daha tam kapasite. Ocak-
şubat boyunca ülkeden ülkeye atlayacak 
bu yeni salgının talepte öngörülmedik çal-
kantılara yol açması kesin. 

2023 yılı geneline dönersek, tüm uzman 
kuruluşlar global büyümenin yerini ılıman, 
fakat tüm yıla yayılabilecek bir durağanlığa 
bırakacağını düşünüyor. Dünya ticaretinde 
büyüme yüzde 2’nin dahi altına düşebilir. 
2020-2022 arasında yeni ve tecrübesiz 
oyuncuların katılımı ile hızla genişleyen 
taşımacılık sektörü, talepteki yavaşlamayı 
yönetmekte zorlanacak. Navlun fiyatların-
da hızlı bir gerileme söz konusu olacak. 

Ancak, taşımaclık sektörü bu tür kon-
jünktürel dalgalanmalara şerbetli, tecrü-
beli oyuncular zorlanmaz. Dönüşümün 
aslî unsurları bu noktada devreye giriyor. 
Ukrayna Savaşı, İran ve Çin’deki geniş 
kapsamlı protestolar 2022 yılına damga 
vuran olaylardı. Ana akım medyada fazla 
ilgi görmeyen, dünya ticareti açısından çok 
daha önemli bir olay ise yılın son aylarında 
Beyaz Saray’ın Çin’e tüm üst kalite bilgisa-
yar çipi, teknolojisi ve yatırım mallarında 
ambargo uygulama kararı oldu. Beijing’e 
yakın çevreler bu darbeyi “savaş ilanı” ola-
rak yorumladılar. Çin elektronik ev eşyaları, 
hatta otomotivde kullanılan kalitede çip-
leri üretebiliyor, fakat daha yüksek katma 
değerli ürünlerde kullanılanlar tamamen 
ithal. Sonuç olarak, ülkede Covid-19’un 
yarattığı sarsıntı atlatılsa da, çip kıtlığından 
kaynaklanacak üretim sıkıntısı sürecek ve 
lojistik sektörünü de sarsacak. Çin’in eli 
boş duracak değil tabii ki, bir yanda yerli çip 
sanayine akıl almaz düzeyde teşvik verir-
ken, öte yanda Tayvan ve hatta Güney Kore 
üzerinde siyasi-askerî baskıyı artırarak 
Batı’nın da çip krizinden etkilenmesi ama-
cına yönelik misilleme başlatacak. Sonuçta, 
içinde yüksek kapasiteli çip bulunduran 
tüm malların tedariki zorlaşacak.  

Bu problem geçici değil. Artık sektör 
dünyanın en az 10 yıl sürecek yeni bir Büyük 
Güçler Rekabeti'ne girdiğini kabul ederek iş 
planlaması yapmalı.  Bir yanda Çin-Rusya-
İran, öte yanda ABD-AB ve Asya’da Çin’in 
yayılmacı emellerinden kaygılanan Avus-
tralya, Japonya,  Vietnam, Filipinler,  Güney 
Kore, Tayvan gibi ülkeler dünyayı Soğuk 
Savaş günlerine geri götürecekler. Bir baş-
ka deyişle, bu iki blok arasında cereyan 
eden ticarette yaptırım ve kısıtlamalar gün 
geçtikçe tırmanacak. Birkaç yıl içinde yine 
Soğuk Savaş Dönemi’nde olduğu gibi dün-
ya büyük çoğunlukla kendi içinde ticaret 
yapan, sadece çok elzem ihtiyaçlarını kar-
şılamak için diğer bloktan mal ve hizmet 
talep eden bir yapıya dönüşebilir.  

Aslında, bu konu uzun zamandır deği-
şik bir başlık altında  karar vericilerin 
masasındaydı. “On-shoring”, “near-sho-
ring” ve “friend-shoring” başlıklarıyla 
tanımlanan girdi imalatını, dost ve yakın 
ülkelere yönlendirme stratejisi 2022 yılın-
da ilk kez verilerde belirginleşti. 2023 yılın-
dan başlayarak bu üçlü trendin hızlanması 
kesin. Bu makalede Türkiye ticareti ve taşı-

macılığı hakkında yorum yapmadım, bir 
sonraki makaleme sakladım. Fakat, bu 
çerçevede şunu söylemek mümkün. Türki-
ye eğer hukukun üstünlüğü ve öngörülebi-
lir kurallar rejimine adım atarsa, AB’nin bir 
numaralı tedarik merkezi olabilir. 

Dönüşümü konuşurken, enerji taşıma-
cılığında yaşanan devrime ayrı bir başlık 
açmadan olmaz. Ukrayna Savaşı, yukar-
da andığım Büyük Güçler Rekabeti'nin ilk 
vekil savaşı. Batı, Putin’i  yıllarca Ukray-
na’da meşgul edip, Rusya’nın kıt kaynakla-
rını savaşta tüketmeyi amaçlıyor. Eğer bunu 
başarırsa, Çin’e de Tayvan’dan uzak durma-
sı konusunda çok güçlü bir mesaj verecek. 
Putin’in Rusya’nın dünya gücü olduğu iddi-
asını kanıtlaması için Ukrayna’dan sembolik 
de olsa bir zaferle dönmesi şart. Yani, iki 
taraf için de risk-getiri ekseni hesabı geniş-
liyor. Putin sık sık nükleer silah kullanma 

tehdidi savursa da asıl tehlike savaşın enerji 
cephesinde cereyan etmesi. Yani, Rusya’nın 
enerji ihracatına konulan kısıtlamaları artık 
kalıcı olarak nitelemek lâzım. Bu senaryoda, 
enerji taşımacılığı rota ve araçları radikal 
dönüşüm yaşayacak. Artık Batı pazarlarında 
Rus petrolü ve doğalgazına yer yok. Rusya, 
Batı limanlarından sevk ettiği petrol, kömür 
ve boru hatlarıyla sevkettiği doğalgazı özel 
soğutulmuş LNG tankeri gibi değişik yön-
temlerle Asya ve Afrika’ya yönlendirmek 
zorunda. Deniz taşımacılığının içinde olan 
herkes petrol sevkiyatında ortalama mesa-
fenin uzaması ve LNG tanker filosunun 
genişletmenin ne anlama geldiğini çok iyi 
biliyordur.  Tüm maliyet ve lojistik planları 
sil baştan olacak. Örneğin, ABD doğalgaz 
ihracatına koyduğu tüm kısıtlamaları kaldı-
rıp müttefiki AB’yi beslemek için ek üretimi 
teşvik etme yoluna gidecek. 

Bu makalede sadece (‘Pandora’nın 
Kutusu’nun) kapağını açacağım son konu 
başlığımsa, deniz taşımacılığında yeşil ener-
jiye dönüş. Evet, biraz bilim-kurgu olacak 
ama tüm dünyaya yayılan temiz enerji ve 
ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yöne-
tişim) standartlarının deniz taşımacılığına 
da uygulanması şaşırtıcı olmaz. Belki, Elon 
Musk boynuna kadar gömüldüğü Twitter 
çukurundan kafasını kaldırıp, elektrikli TIR 
kadar tanker üretimini de düşünmeye baş-
lar. Bir noktada, ABD Deniz Kuvvetleri’nin 
denizaltı ve uçak gemilerinde kullandığı 
mini nükleer reaktör teknelojisinin sivil 
deniz taşımacılığına lisanslanması dahi 
ihtimâl dahilinde. Ya da nasıl ki kara taşıma-
cılığında hibrit araçlar moda oluyarsa, deniz 
taşımacılığında da yelken ve içten yanmalı 
ya da hidrojen motorlarının birlikte kulla-
nıldığı yeni tekneler gündeme gelemez mi?

GÖRÜŞ 09

Atilla Yeşilada
atillayesilada@marinedealnews.com

2023 dünya ticaretinde 
dönüşüm yılı

Tüm okurların yeni 
yılını kutlar, sağlık ve 
mutluluk dilerim. Bir 
denizcilik ihtisas yayı-
nı olan MarineDeal 
News’ün yazar kadro-
suna katılmak benim 
için heyecan verici. 2023 
yılı boyunca bu köşeden 
sizlere olası tahmin, 
öngörü, analiz ve ben-
zer değerlendirmelerimi 
aktarmaya çalışacağım
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“On Everything  
That’s On Sea”

Bunların önceliğinin artmasının 
ana sebebinin Rusya–Ukrayna 
Savaşı olduğunu hatırlatmamıza 
gerek yok sanırım. Fakat ilk yüz-
yıldan farklı olarak bu emtiala-
rın bir yerden bir yere taşınması 
da önemli bir başlık haline gel-
di. 2021 yılında navlun endeksi 
üzerinden ün yapan sektör, 2022 
yılında ticaret rotaları bakımın-
dan hayati bir sektör olduğunu 

tekrar gösterdi. Piyasalar için 
de farklı bir öğreti oldu. Küresel 
ekonominin devamı için serma-
ye ile bilgi-teknolojinin seyahat 
etmesi gerektiğini vurgularken, 
artık yoğun emtia hareketinin de 
şart olduğu daha net anlaşıldı.  

2022 yılını değerlendirmeden 
evvel 2021 yılından kısaca bah-
setmek lâzım…

2021 yılında deniz taşımacılığı 
nadir yıllarından birini yaşamıştı. 
Belki de tarihte ilk defa bu derece 
konuşuldu, takip edildi. Sektör-
le ilgili sınırlı bilgisi olanlar bile 
navlunları takip etti. Taşımacılık; 
ticaretin kâr, zarar veya hacmini 
etkileyen bir sektördür. Hatır-
larsak, 2021 yılında Fed, ECB 
gibi küresel piyasaları etkileyen 
büyük merkez bankaları; navlun-
ların, enflasyonu tırmandırdığını 

-üstü kapalı şekilde- savunuyor-
du. Gerçi bunun tam olarak öyle 
olmadığını 2022 yılında test etmiş 
olduk. 

Navlun endeksine ek olarak, 
liman kapanmaları-açılmaları, 
limanlardaki yoğunluk, bekleme 
listesindeki gemi adetleri, boş 
konteyner kıtlığı, salgın sebebiyle 
azalan iş gücü, şoför eksikliği vs… 

2022 yılına girerken navlunlar 
düşmeye başlamıştı. Durgunluk 
yaşayan konut sektöründen lojis-
tik sektörüne yapılan insan kay-
nağı transferi, boş konteynerlerin 
daha efektif kullanılması, liman-
ların pandemi öncesindeki per-
formanslarına kavuşmaları nav-
lun endeksindeki düşüşe önemli 
katkı sağladı. Bir bakıma 2021 
yılındaki problemler çözülmeye 
başladı ama… 

Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldıra-

cağı yönünde gizli kalması gere-
ken istihbarat bilgilerinin kamu 
ile paylaşılmasına rağmen, buna 
ihtimâl vermeyen piyasa, şubat 
ayındaki saldırı ile şok oldu. 
Ukrayna'da yaşanan savaş navlun 
endekslerinin aşağı çekilmesine 
katkı sağlarken, bu defa da yer-
küremizin tahıl deposu olan savaş 
bölgesindeki ürünlerin dünyanın 
geri kalanına nasıl ulaşacağı 
gündeme geldi. Akabinde diğer 
hayati emtia olan petrol dağıtımı 
tartışıldı. Deniz taşımacılığı bu 
sefer navlun endeksi üzerinden 
değil fakat bu emtiaların taşın-
ması bakımından gündem oldu. 

Boğazlar’daki trafik, normalde 
Boğazlar’ın ismini bilmeyen ülke-
ler tarafından bile mercek altına 
alındı.  

Tahılın ihtiyaç olan bölgelere 
taşınamaması hem tahıl fiyatları-
nı yükseltirken hem de açlık teh-
didini canlandırdı. Aynı dönemde 
bir diğer ihtiyaç gübre ve gübre 
üretimi için gerekli hammadde 
açığıydı. Bu ürünlerin de Kara-
deniz Bölgesi’nden taşınması için 
deniz taşımacılığı tek alternatifti. 

2010'larda petrol ambargo-
su ihtimâline karşın, ucuz enerji 
olan Rus doğalgazı Avrupa Birli-
ği’nde yaygın hale geldi. Aslında 
trajikomik bir şekilde Avrupa Bir-
liği enerjideki kokutucu ambargo 
olasılığını Ruslara devretmiş oldu. 
Nihayetinde, Rusya'nın doğalgaz 
tehdidi, Birliği LNG kullanımına 
itince bu defa da LNG taşımacılı-
ğı, deniz taşımacılığında ayrı bir 
alt başlık olarak takip edilmeye 
başlandı. Toparlamak gerekirse 
2021 yılında navlun endeksi ile 
gündemde yer alan deniz taşı-
macılığı 2022 yılında savaşın 
patlaması sebebiyle, emtia taşı-
macılığı yönünden gündemdeydi. 
Dolayısıyla, 2022 yılında sektörün 

popülaritesinde azalma olduğu 
söylenemez. Sadece odağımız 
navlun endeksinden emtia rota-
larına çevrildi. 

Peki 2023 yılındaki 
gündem neler olabilir? 
Navlun endeksindeki düşüşün 

durması ve sabitlenmesi ana bek-
lenti diyebiliriz. Ukrayna-Rusya 
Savaşı’nın devam edeceği öngö-
rülürse, ana risk küresel ekono-
mik durgunluk olacak gibi görü-
nüyor. Hatta beklenenden daha 
sert bir resesyon dahi olabilir. 
Kanımca resesyon 2023 yılının 
son çeyreğinde hissedilebilir. 
Zira Avrupa Birliği'nin son çey-
reğe kadar yukarıda saydığımız 
krizlere dayanma gücü yerinde 
gibi… Çin'in pandemi sebepli 
kapanma olasılığı talep ve üretim 
tarafında zayıflama gösterebilir. 
Öte taraftan, Çin'deki kapanmalar 
limanlarda yavaşlamaya sebep 
olursa bu defa navlun endeksi 
yukarı hareketlenebilir. Ancak bu 
hareket sınırlı olacaktır, zira 2021 
yılındaki gibi bir yükseliş bekle-
mek yanlış olur.   

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İlk yüzyıldan 2022'ye

Ilk yüzyılın Roma 
Imparatorluğu, "tek bir 
ekonomik birim"di. 
Emtia ve ürünlerin 
mübadelesi üzerinde 
oluşmuş bir ekono-
mi. Ticarete konu en 
mühim dört temel 
başlık vardı; buğday, 
şarap, yağ ve köleler. 
2022 yılında "tek bir 
ekonomik birim" olma-
dığı malum! Kölelerin 
yerini de makineler 
alınca en mühim baş-
lıklar; tahıl, petrol, 
doğalgaz ve gübre oldu 
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A. Gökhan Esin
gesin@arpas-pilotaj.com.tr

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) Tersan Tersanesi’ne 12,5 mil-
yon Euro kredi sağlama kararı aldı.

Kredi kapsamında Tersan’ın bir 
onarım iskelesinin genişletilmesi ve 

güneş panellerinin kurulumunun 
da dâhil olacağı yatırımların finanse 
edilmesi amaçlanıyor.

Kurum tarafından yapılan 
duyuruda, “Kredi, balast suyu yöne-

tim sistemleri ile donatılmış gemi 
sayısını artırmasının yanı sıra bir 
dizi çevre dostu ve verimli bakım 
ve onarım işlemlerinin maliyet 
etkinlik iyileştirmelerini hızlandır-
masını sağlayarak Tersan'ın reka-
betçi konumunu güçlendirmeye 

yardımcı olacak” ifadeleri kullanıldı.
Krediden elde edilecek gelir aynı 

zamanda şirketin güneş panelleri 
kullanarak iç tüketim için elektrik 
üretmesini sağlayacak ve bu da 
CO2 kapsamında yılda 2 bin 789 
ton emisyonunun azalmasını sağ-

layacak. Bu sayede de Tersan’ın 
enerji maliyetleri ve dolayısıyla 
işletme giderleri azalacak.

EBRD, 2009 yılından bu yana 
Türkiye’de çoğu özel sektör temsilci-
si olmakla beraber çeşitli sektörlere, 
yaklaşık 17 milyar Euro yatırım yaptı.

EBRD'den Tersan'a yeşil kredi
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Son yıllarda yeniden şekillenen dün-
yayı yönetme sistemlerinde denizcili-
ğin ne kadar hayati önemde olduğunu 
hep birlikte yaşayarak tekrar tekrar 
öğrenmekteyiz.

Üzerinde ve içerisinde faaliyetler-
de bulunduğumuz denizler: 

İnsanlığın ortak değeri ve serveti 
olması sebebiyle Uluslararası Deniz-
cilik Örgütü (IMO) denizlerin kullanımı 
konusunda bir dizi kuralları yürürlüğe 
koyarak, denizleri korumaya çalış-
maktadır.

Denizciliğin en kilit ayağının da 
deniz taşımacılığı olduğu gerçeği ile 
denizlerdeki faaliyetlerin en büyüğü 
olan gemilerin fiziki yapıları kadar çalı-
şanları ve işletmecileri ile bir bütün 
olduğu gerçeği ile oluşturulan yeni 
kurallar herkesi etkilemektedir.

Bu güncellenmelere en son ila-
ve edilen karbon salınımının kontrol 
edilmesine ilişkin kurallar hepimizde 
enerji verimliliği konusunun gündemin 
en ön sıralarına geçmesine sebep oldu.

Verimlilik terimi uzun dönemdir 
insanlığın gündemindedir.

Verimliliğin tanımını kısaca; “bir 
faaliyet sonunda elde edilen çıktı-
ların harcananlara oranlanması ile 
ortaya çıkan bir oranlamadır” şek-
linde yapabiliriz.

Enerji verimliliği kavramı ve kuralı, 
denizcilik sektöründe klasik ve gele-
neksel denizcilik anlayışında da top-
yekûn bir değişime neden olmuştur.

Gemi ve ekipman tasarımların-
dan başlayarak işletmecilerini de 
verimlilik konusunda zorlayan bu 
kural, klasik iş insanı mantık ve işle-
yişini de derinden etkilemeye devam 
edecektir. Bu yazımızda daha çok 
yönetim bakışındaki derin yarılma-
dan söz etmeye çalışacağım.

Yakın geçmişe kadar güvenlik ön 
planda tutularak dizayn edilip inşa 
edilen gemiler, yüzyılların getirdiği 
ve öğrettiği geleneksel yöntemlerin 
olgunlaştırdığı iş insanları tarafından 
işletilirlerdi.

Sahibi oldukları gemileri görme-
den ve canları istediğinde işyerle-
rine gidemeden gemi personelinin 
yetenek ve kapasitesine güvenerek 
denizcilik yapan bu iş insanları bu 
işyerlerini kontrol etmek için kullan-
dıkları yöntemler yerelde bazı deği-
şiklikler gösterse de genelde gelirle-
ri ve giderleri kontrol etmek suretiy-
le sektörde ayakta kalıyorlardı.

Kullanılan en temel argüman 
gelirlerini en yüksek, giderlerini de 
en düşük seviyede tutmak idi. Bu 
onlara her zaman sürdürülebilir bir 
ekonomik faaliyetlerine devam etme 
olanağı tanımaktaydı.

İş insanları için önemli olan diğer 

bir konu da fırsatlar söylemi idi hat-
ta son yüzyıla fırsatlar yüzyılı dahi 
diyenler olmuştu. Savaşlar, kısıtla-
malar, keşifler yeni fırsatlar yarattığı 
için. Başarıyı fırsatları doğru değer-
lendirmek olarak diye de tanımla-
maktan çekinmezlerdi.

Fırsat. Mantığının işe yaramadığı 
zamanlarda da başka güçler kul-
lanılarak kendilerine fırsat yaratır-
lardı, çoğu zaman söylenen; “eğer 
bir konuda bir kısıtlama veya yasak 
varsa birilerinin korunması ama-
cı ile konmuştur” söylemi idi. Bu 
durumun haklı olduğu alanlar olsa 
da genelde gücü elinde tutanların 
orantısız güç kullanarak kendileri-
ne fırsat yarattığı, ekonomik aktivi-
telerin kendi oluşturdukları sistem 
içerisinde oluşmasını sağladıkları 
gerçeğinin itirafı idi.

Konumuz ülkemizdeki gemi işlet-
meleri olduğuna göre olaya bu gözle 
de bakmamızda fayda var.

Gemi işletmelerinin gelir kalem-
leri olan uluslararası navlun fiyat-
larını belirleyemedikleri için Piya-
sa koşullarına göre gelirlere razı 
olmaktan başka seçenekleri yok.

Giderler konusunda ise, eğer 
güçlü finansman yapıları yoksa en 
büyük giderleri finansman gideri 
olarak başlayarak yakıt, personel, 
liman giderleri ve sigorta diye başla-
yıp devam etmekte idi.

Gemi işletmeleri bu giderlerden 
yakıt gideri, sigorta ve liman gider-
lerini kendi kontrollerinde olmadı-
ğından yaratılan koşullara uyarlar-
ken, kontrol edebildikleri personel, 
kumanya, yedek parça ve malzeme 
gideri ile maliyet azaltılması yönte-
mini kullanmaktadırlar.

Peki karbon salınımı 
kuralları nasıl gelişti?
1994 yılındaki KYOTO Protokolü 

denizciliği kapsam dışı tutarak diğer 
endüstrilerin karbon salınımlarının 
kontrol edilmesi ve dolayısı ile küresel 
ısınma ile mücadele edilmesi amaç-
lanmıştı.

Kara tesislerinin tabi olduğu bu 
durum 2015 yılındaki PARİS İklim Ant-
laşması ile kapsam içerisine alınma-
sıyla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi 
olamadı.

Anlaşma; ürünlerin karbon ayak 
izi ile karbon salınımlarının takip edil-
mesini ve yeni üretilen ekipman ve 
ürünlerin buna göre dizayn edilme-
sini zorunlu hale getirmekle kalmadı, 
mevcut gemilerin de yeni gemiler gibi 
karbon salınımı kurallarına tabi olma-
ları ile birlikte artık iş insanlarının 
sürdürülebilirlik modelleri de büyük 
darbe yiyerek sarsıldı.

Çevreci yönetim diye 
tanımlanan yeni dönemde
Enerjinin verimli kullanılması 

zorunluluğu, enerji verimliliğinin de 
tanımı genişlemiştir. Daha önceleri 
işletmelerin tasarlanan sistemlerinin 
kayıp kaçaklarının kontrol edilmesi, 
ölçülmesi ve azaltılması bakış açısı 
(loss of prevention) yeni sistemde 
değişmiştir.

Ayrıca günümüzde insanlar için en 
önemli iki ihtiyaç kalemi; protein ve 
enerji olmuştur.

Bu zorunluluk iken klasik iktisat 
tanımı olan “sınırlı doğal kaynaklarla 
sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılan-
ması” terimini de “kısıtlı enerji kay-
nakları ile sınırsız insan ihtiyaçlarının 
karşılanması” şeklinde güncellemek 
gerekecektir.

Sürdürülebilir yeni işletme model-
lerinde artık gereken, tasarımdan 

uygulamaya en az enerji kullanılması 
ve mümkün olduğu kadar bu enerji-
lerin dönüştürülerek sistemde tutul-
ması temelli sistemlere doğru evril-
mektedir.

Bu tür sistemde yeni iş insanları 
için verimli bir işletme ve sürdürüle-
bilir sistemler finans ve ekipmandan 
daha önemli hale gelmiştir.

Yeni dönemde iş insanları ve işlet-
mecilerinin öncelikleri de değişmiştir. 
Artık enerji verimliliği, sürdürülebi-
lirlik için ön şart olmuş ve çevreci 
yönetim artık olmazsa olmaz ama tek 
başına yeterli olmamaktadır.

İş insanlarının enerji verimliliği-
ni tasarlayıp yönetebilecek eğitimli 
insanlara ihtiyaçları vardır.

Önce kendilerini sonra da birlikte 
çalışacağı insanların eğitim modelle-
rini buna göre güncellemeleri gerekir.

Yeni dönem… İşletmeleri, şai-

rin dediği gibi, “bir ağaç gibi hür, bir 
orman gibi kardeşçe” çalışmak ve 
yaşamaya mecbur etmektedir.

Bu bakış açısıyla gemilerin balast 
(boş olarak seyir) seyirleri de artık 
istenmemektedir. Korkarım orta yakın 
gelecekte boş olarak seyirler de izne 
tabi olacaktır. Bu nedenle yüklerin 
hareket bölgeleri ve merkezleri çok 
önemli hale gelecektir. Elbette günü-
müzde de önemlidir ama bu gelirlerin 
kontrolü için önemlidir oysa yakın gele-
cekte yaşamsal önem kazanacaktır.

Şimdiden bu tür koordinasyon ve 
birlikteliklere çok acil ihtiyaç vardır.

Bu konuda TAB ve GEMİMO öncü-
lüğünde başlatılan denizci STK’lar 
arası diyaloğun daha da genişleye-
rek tüm sektörü kapsayacak şekilde 
devam edip kamu otoritesinin şemsi-
yesi altında bir denizcilik enstitüsüne 
dönüşmesi dileğiyle…
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dostlar

2023 yılına girerken, 
Cumhuriyetimizin 
100’üncü Yılı’na yakışan 
bir yıl olması dileğiyle. 
Herkesin yeni yılını ve 
Cumhuriyetimizin ikinci 
yüz yılını kutlarım
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Güneşli bir aralık günü.
Dört ayaklı dostum Efe ile 

Sakarya Nehri sahilinde yürüyüş-
teyiz.

Telefonum çaldı, arayan, Yeşim 
Yeliz Egeli.

Hâl hatır sohbetinden sonra 
konuya girdi; “Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Türk denizciliği-
nin kazanım ve kayıplarını ticari 
zaviyeden MarineDeal News’te 
yazı dizisi haline getirmek isti-
yorum, konuyu hikâyeleştirme, 
geçmiş gelecek örgüsünde kurgu 
yönünüz güçlü ve tabii bilgi ve 
birikim sahibisiniz, yazar mısınız?” 
deyince, aniden iç geçirmişim, 
yakalandım. Sordu:

-Hayırdır, ne oldu?
-Ben yazarım ama sen yayımla-

yabilir misin?
Bir kahkaha patlattı ve “İlahi 

Levent Kaptan! Sağlık sorununuz 
var sandım, korktum,” dedi.

Ticari denizcilik tarihini ince-
lemek deniz tarihçilerinin görevi. 
Ben deniz tarihçisi değilim. 2023 
senesinde 50’nci yılına girecek 
deniz serüvenimde hiçbir zaman 
uygulamacı olmadım, olamadım. 
Gözlemci ve araştırmacı yanım 
beni her daim sorgulamaya, 
sonuçtan oluşuma taşıdı. Ölümsüz 
gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bilgi 
sahibi olmadan fikir sahibi olun-
maz” sözü gibi, aldığım eğitim, 
gözlemlerim ve Sevgili Yeşim’in 
yıllara sarî “yazarsınız…” baskısı 
beni gözlemcilikten, araştırmacı 
yazarlığa taşıdı.

Velhasıl, yazmak güzel şey 
kardeşim, bir de okuyan olursa 
tadına doyum olmuyor…

Sevgili Yeşim’in istedi-
ği “Cumhuriyet’ten günümüze 
denizciliğimiz” konulu bir yazı 
dizisinin üstelik 100’üncü yılda 
MarineDeal News’te yer alma-
sı iyi düşünülmüş, çok anlamlı 
ancak İzmir İktisat Kongresi ele 
alınmadan yani Cumhuriyet önce-
si Türk denizciliği, aşağıda isim-
lerini sayacağımız bir avuç Türk 
armatörü ve denizcisi tarafından 
Kongre’ye sunulan o mükemmel 
rapor incelenmeden, o dönemin 
denizcilerinin sorunlarını anla-
madan ve genç Cumhuriyetimizin 
raporda sunulan sorunları ileriki 
süreçte tek tek çözümü algılan-
madan yazı dizisine girişmenin 
doğru olmayacağı düşüncesini 
taşıyorum.

Öncelikle raporda imzaları 

olan dönemin Türk denizcileri-
ni rahmet ve saygıyla anıyorum. 
Kimler mi?

Sufizâde Sudî Ahmet, Lazzâde 
Mustafa Zühdi, Dervişzade 
Hasan Fehmi, Kalkavanzâde 
İbrahim, Hoşurzâde Şükrü, 
Pasulzâde İsmail Kapudan, 
Ferruhzâde Ahmet, Kurdzâde 
Nazım (Rize Sancağı),  Hacı Ali 
Hafızzâde İbrahim, Eyyübzâde 
Daniş, Müftizâde Sadi (Trabzon), 
Feridunzâde Hacı Hasan, Yusuf 
Ağazâde Münir (Giresun), 
Şatırzâde Hacı Mahmud, 
Dizdarzâde Eşref (Fatsa), Ali 
Çavişzâde Hami, Ömer Ağazâde 
Hüseyin Avni (Ordu), Alemdarzâde 
Hafız Aziz (Samsun), İmamzâde 
İsmail (Gerze), Hacı Hüseyinzâde 
Şükrü (Sinop), Güvenlizâde Ahmed 
Hamdi (Boyabad), Çolakzâde 
Nuri, İncezâde İbrahim, Hacı 
Mehmedzâde Hüseyin (İnebolu), 
Karesizâde Hüseyin, Şükrüzâde 
Midhat (Ayancık), Alemdarzâde 
Halil, Mehmed Paşazâde Kadir, 
Berber Eminzâde Hacı Mehmet 
(Bartın), Mehmed Arif (Akçeşehir), 
Madenci Mehmet Maksud 
(Zonguldak), Cebecizâde İsmail, 
İnebolulu Musa Reiszâde Ahmed, 
Davavekili Behram (İstanbul).

“Bağımsızlık benim 
karakterimdir”
Savaş tarihinde ilk defa; Dünya 

Savaşı’nı kazanmış, bu savaşın 
sonunda sözde barış antlaşmasını, 
kaybeden İmparatorluğun önüne 
koymuş ve kabul ettirmiş egemen 
Avrupa Devletleri, aynı topraklar-
da Kurtuluş Savaşı veren ölüm-
süz önderi Mustafa Kemal ve bir 
avuç devrimci silah arkadaşına 
karşı verdikleri savaşı kaybediyor 
ve İsviçre’nin Lozan şehrinde bir 
barış antlaşmasına oturuyorlardı.

20 Kasım 1922’de başla-
yan görüşmeler İngiltere ve 
Fransa’nın tutumları nedeniyle 4 
Şubat 1923’te kesilmişti.

“Bağımsızlık benim karakte-
rimdir” diyen Mustafa Kemal için 
bağımsızlık; siyasi ve ekonomik 
bağımsızlıktı.

Savaştan çıkmış, ülke baştan 
sona yakılmış-yıkılmış, hiçbir 
sanayisi olmayan, Osmanlı’dan 
kalan borçlar ile ülke, ekonomik 
bağımsızlığını nasıl kazanacaktı?

İşte, bu soruların cevabı 15 
Şubat 1923 tarihinde başlayan 
ve 15 gün sürecek İzmir İktisat 

Kongresi’nde aranacaktı.
Aşağıda sunabildiğimiz metin 

“Ticaret-i Bahriye ve Denizcilik” 
hakkında Kongre’ye sunulan 
tasarıdır.

Bu tasarının tamamı yayımlan-
dıktan sonra, o günün dile getiri-
len sorunlarının genç Cumhuriyet 
tarafından nasıl çözümlendiğini, 
konu tasarı başlıkları ele alına-
rak değerlendirilecek, çözümle-
nen sorunların günümüzde nasıl 
çözümsüzlüğe kavuşturulduğu 
aynı başlıklar altında incelene-
cektir.

Tasarıda kullanılan o günün 
Türkçe yazım diline sadık kalın-
maya çalışılmıştır.

İzmir’de Şubat 339’da topla-
nan İktisad Kongresi’ne Ticaret-i 
Bahriye ve Denizcilik hakkında 
verilen layiha:

Muhterem efendiler!
Milletimizin yeniden taazzuv 

ederek kudretli ve canlı bir hükû-
met tesisinden sonra ilk defa top-
lanan ve hakikaten pek mukaddes 
maksadlarıyla buraya gelen çiftçi, 
denizci, sanaatkâr, amale, tüccar, 
şirket, bankacı ve ticaret-i bahri-
ye mümessillerinden mûrekkeb 
Kongremizin küşadını millet ve 
memleket için hayırlı olmasını 
Allah’tan diliyoruz.

Toplanan şu umumî iktisat 
derneğinde, ticaret-i bahriyemiz-
den fedakâr gemicilerimizden 
çıplak göğüslerini her gün denizin 
koca dalgalarına cesaretle gere-
rek ekmeğini kazanmak isteyen 
denizcilerimizden hiç bahs edil-
memesi bizleri birkaç söz söyle-
meğe mecbur etti. Nazar-ı insafla 
dinleneceğine eminiz.

Türkler de bütün milletler 
gibi deniz kenarına gelir gelmez 
karadaki azimet ve kudretleri 
nisbetinde denizlere dahi hâki-
miyeti düşünerek işe başlamış 
engin denizlerde azametli dalga-
lara göğüs gererek dünyanın her 
tarafında şan ve şerefle bayrak 
gezdirdikleri ve mühim akınlar 
yaparak ehemmiyetli zaferler 
edindikleri iktisadiyatta mühim 
amil oldukları tarihen sabit bir 
hakikattir.

Osmanlı Devleti'nin ilk tesisin-
de Türk cengaverlerini Rumeli'ye 
geçiren denizcilerimiz Istanbul'un 
fethini teshil ve temin için kara-
dan gemi yüzdüren gemicilerimiz 
devletin en azametli devirlerini 

yaşatan Piri Reisler, Oruç Aliler, 
Kemal Reisler, Aydın Reisler ve 
daha isimleri sayılmakla tüken-
meyecek deniz kahramanlarımız 
daha sonraları Balkan Harbi'nde, 
Akdeniz'de Türk bayrağını şan ve 
şerefle gezdirerek emeddene yol 
gösteren Hamidiye kahramanla-
rı, Çanakkale'de nispeten ufacık 
bir tekne ile torpil hatları üze-
rinde harb vererek koca gavai-
liyatı batıran muavenet-i milliye 
arslanları Karadeniz'de kapıları-
mızın önüne Rusların dökdükleri 
torpilleri büyük bir aşkla topla-
yan Türk anaları analarının bütün 
tehalükle topladıkları torpilleri 
Karadeniz’in coşgun dalgaları 
ve Rus donanması içinde kendi 
kayıklarıyla hem can ve malını 
tehlikeye koyarak Çanakkale'yi 
kapamak için torpil getiren 
Karadeniz’in sahil hudud bek-
çileri İstiklâl Harb'de taazzuv 
etmekte olan yeni Türkiyemize 
Istanbul'da eslaha ve cebhaneyi 
müttefikin-i donanma ve zabıta-
sından kaçırılarak ve Rusya'dan 
alınan bütün levazım-ı harbiyeyi 
kayıklarıyla getirmek suretiyle 
millet ordusunu teslih eden yavuz 
gemicilerimiz bunca fedakârlık 
göstermek suretiyle uhdelerine 
düşen vazife-i vataniyeyi yapmak-
dan çekinmedikleri gün gibi gözü-
kürken pek mukaddes maksadla 
yapıldığına şüphe edilemeyen 
Kongremizin küşadında Iktisad 
Vekili Beyefendinin nutkunda ve 
Kongreye verdiği matbuu layiha-
da Türk gemicilerinin mazi hâl ve 
istikbâlinden hiç bahs edilmeme-
si biz gemicileri hayretler içinde 
bıraktı.

Vazife-i vataniyelerini pek 
büyük fedakârlıklarla yapan ve 
elan yapmakda devam eden Türk 
gemicileri memlekette çiftçiler 
kadar hak sahibi olmak ister-
ler. Ümid olunur ki bu hakk çok 
görülmez. Çünkü memleketi-
mizin karasında çiftçilerimiz ne 
ise denizlerinde gemicilerimiz, 
denizcilerimiz aynı şeylerdir. 
Çiftçilerimiz topraklarını sapanla-
rı ile açarak çıkaracakları cevheri 
biz denizciler de engin denizlerin 
merhametsiz coşkun dalgaları 
arasında altına tebdil için sava-
şırız.

Eğer biz gemiciler düşünülmez 
ve kurtulmamıza çare aranılmaz 
ise sahillerimize kadar çok zah-
metlerle getirilen zahirelerimiz 

ya ecnebi ellere tevdii edilir veya 
orada çürümeğe mahkûm edilir.

Aynı zamanda harcden mem-
leketimize getirilmesine luzum-u 
kat'i olan ihtiyacatımızda bizle-
ri her vesile ile kemirmek iste-
yen ellerle bize gelir ki bunda 
da yaşamak hakkını almak için 
bunca şehid kanları akıtan mil-
letimize ne kadar elim geleceği-
ni düşünelim, aynı zamanda her 
millet gibi Türklerin mukaddes 
bayraklarını seyyar kaleler gibi 
dünya sularına gezdirecek yalnız 
ve yalnız denizciliğimizdir.

Evvelleri pek yüce olan bu 
sanatımız bugün maalesef mahv 
olmak üzeredir. Bunun ihyası için 
hükûmetten bazı nikat-ı nazar 
beklemek hakkımız olduğunu 
elbette siz çiftçiler, ameleler, 
sanaatkârlar, tüccarlar bile tered-
düdsüz tasdik edersiniz. Çünkü 
mazisi olup da bugün unutulan 
biz isek yarın unutulacak belki 
himaye edilmesi arzu edilen siz-
ler olursunuz mamafih öyle zan 
ve tahmin etmek isteriz ki bu unu-
tuluş yalnız ve yalnız mahuddur 
yoksa hakikatte unutulmak değil-
dir biz denizciler unutulmamışız-
dır ve unutulmağa layık değiliz 
ve unutulmayacağız. Denizciliğini 
unutan milletler tarih-i bahrile-
ri olmayan milletlerdir. Halbuki 
biz Türkler en büyük bir tarih-
i bahriye malik olmakla iftihar 
ederiz. Son zamanlarda deniz-
ciliğimizin ihmâl edilmesi bir 
zamanlar denizlerde hakimiyet 
süren kalyonlar gezdiren bizleri 
sahillerimizi muhafaza edeme-
yecek bir hale getirdi. Dün hiç 
olan Yunanistan pek az zamanda 
denizlerde maalesef bizimle boy 
ölçüşdü. Bu acı bir hakikattir.

Yunanistan bu varlığı sırf tica-
ret-i bahriyesinden almıştır. Daha 
pek yakın zamanlarda birkaç 
yelkenliye sahib olan Yunanistan 
313 Türk-Yunan harbinden sonra 
bütün gayretini ticaret-i bahri-
yeye vererek bugün denizlerde 
bayrağını (Ticaret-i Bahriyede) 
hemen hemen ikinci sınıf olarak 
gezdirmeğe muvaffak olmuştur. 
Bu tekamüldeki esbabı arar isek 
şunları bulabiliriz.

1- Kendi limanlarında kendi 
bayrağından maadasının ticaret 
yapamaması. (Kapotaj) hakk-ı 
istiklalini tamamen istimal etmek.

2- (Armatörlere vapur almak 
hususunda en büyük müsaade ile 
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İzmir İktisat Kongresi ve 
Cumhuriyet denizciliğine katkısı
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sermaye temin edecek ticaret-i 
bahriye bankalarının tesisi.

3- Denizciligin himayesi.
4- Inşaat-ı bahriye tezgahları-

nın inşaasını temin edecek esbabı 
izhar etmek.

5- Meslek mektebleri tesis 
etmek. 

6- Balıkçılık ve balıkyağcılık.

Kapotaj
Bu hakkın bilhassa bizim için 

ne kadar mühim ve elzem oldu-
gunu izaha luzum olmasa gerek. 
Istiklal için bunca fedakârlık 
yapan milletimiz artık kapılarında 
yabancı bayrağın sallandığını gör-
mek istemez ve isteyemez.

Kapütülasyonların hep uzağı 
görmezlik ve düşüncesizlik 
yüzünden milletin başına bela 
olduğunu bilmeyen bir ferd yok-
tur. Bunun yeniden herhangi bir 
sebeble olur ise olsun idamesi 
memleket ve millet için en büyük 
felakettir. Denilebilir ki mahsu-
latımızı nakl edecek vesaitimiz 
henüz yoktur. Fakat efendiler 
bilinmelidir ki bu şekilde daha 
ne kadar uzun zaman beklersek 
bekleyelim katiyyen vesait-i bah-
riye elde edemeyiz. Çünkü doğ-
madan öldürmek için büyük terti-
bat alınmış kitleler karşısındayız. 
Bugünkü dünya mücadelesinin 
iktisat mücadelesi olduğunu anla-
mayan artık kimse kalmamıştır. 
Son Musul meselesi, iktisat mese-
lesi bilhassa denizlerde hâkimiyet 
meselesidir. Efendiler Yunanlıları 
ticaret-i bahriyede yükselten 
bizim sahillerimizdir. Bizim gibi 
memleket dâhilinde şimendüfer 
ve şoselerden mahrum bir millet 
bilhassa  denizcilige ehemmiyet 
vermesi lazımdır ki memleketin 
bir tarafından çıkan bir mahsu-
lu diger tarafa pek ucuz olarak 
taşıyabilsin. Esasen iktisadiyatta 
deniz vesaitinin kara vesitinden 
ucuz bir vasıta-i nakliye olduğu 
kabul edilmiş bir düsturdur.

Sahillerimizde çalışan ve 
kemiklerimizi emerek paramızı 
alan kumpanyaların Ermeni ve 
Rumları teslih etmek için yaptık-
ları faaliyet hepimizin bildiği şey-
lerdir. Mesela Marmara Denizi 
Yunanistan'ın en mühim faaliyet 
sahası olmuştur.

Bu faaliyet gemilerinin orada 
serbest ticaret yapabilmeleri 
hesabiyle Anadolu'ya silah itha-
line muvaffak olmasıyla hasıl 
olmuştur. Kapotaj hakkı bütün 
devletlerde kendi tebalarına hasr 
edildiği halde kapütülasyon belası 
yüzünden limanlarımızda ecne-
bi bayraklarının gezmesi bizde 
ticaret-i bahriyeyi ebediyyen 
inkişaf ettiremeyecektir. Çünkü 
herhangi mevcud kumpanyayla 
rekabet edebilmek imkân hari-
cindedir. Kapotaj hakkı mevcut 
olmadığı takdirde ne kadar büyük 
sermaye mevcut olur ise olsun 
mahva mahkûmdur. Zira ecnebi 
kumpanyaları esasen hazırlan-

mış ihtiyat akçelerine sahib ve her 
suretle hükûmetlerinden himaye 
görür kumpanyalar olduğundan 
kendi aleyhlerinde doğmakta 
olan bir işi hemen boğabilirler. 
Memleketimizde bunun birçok 
acı örneğini misallerini gördük. 
Kapotaj hakkı olursa ufak ser-
mayelerle tedarik edilebilecek 
vapurlar faaliyete getirileceği gibi 
büyük sermayeli bahri şirketler 
de hemen tesis edecektir ve bu 
suretle millet bir hakkını daha 
istimal etmiş olacak ve büyük 
bir ticaret sahası açılacağından 
memlekete azim servet girecek, 
binnetice refah ve saadet gele-
cek ve ecnebi entrikaları da artık 
sahillerimizden uzaklaşacaklar-
dır. Bu babda daha fazla tafsilata 
hacet görmüyoruz.

Her Türk kendi kapısında 
kendi bayrağını görmek isteye-
ceğine ve başka bayrak görmeğe 
tahammül edemeyeceğine ima-
nımız vardır. Hükûmetimizin de 
bu nokta-ı nazar dikkate aldığına 
itimadımız şübhesizdir. Şu hâlde 
istediğimiz bu hakkın bir an evvel 
diger istirdad edilmiş haklarımız 
gibi doğrudan doğruya millet ve 
hükûmetimizce alarak sahib-i 
hakikilerine tevdii diliyoruz.

Ticaret-i Bahriye Bankası
Maalesef yine Yunanistan'ı 

misal almak mecburiyet-i elimi-
yesindeyiz. Cümlemizin bildiği 
üzere Yunanistan ticaret-i bahri-
yesini tesis edebilmek için en son 
ve bir çare ticaret bankaları tesi-
sini bulmuştur. Bu banklar sana-
yii-i bahriye eshabına en müsaid 
şerait altında ikraz ederek vapur 
aldırmakta bu suretle edvar-ı 
kadimeden kalan yelkenciliği az 
zaman zarfında vapurculuğa inti-
kal etmiş ve bugün şark-ı karip 
denizlerinde ticaret bahriye husu-
suda mühim bir mevkii tutmuştur.

Efendiler yüz bin liralık ser-
mayeleri olan vapurcularımız 
bugün bin lira istikraz edebile-
cek bir bankaya malik değildir-
ler ve hiçbir bankadan muavenet 
göremezler. Vaziyet böyle olunca 
bittabi ticaret-i bahriyemiz arta-
maz halbuki en ufak sermayesi 
olan denizcilerimiz pek çoktur 
bu sermayenin büyümesi ancak 
ve ancak bir bankanın kendileri-
ne muavenetiyle kabildir. Bunu 
vaktiyle nazar-ı dikkate alan 

"Donanma Cemiyeti" ticaret-i bah-
riye namıyla bir bankanın tesisine 
karar vermiş ve ehemmiyetli bir 
meblağı da karşılık olmak üzere 
ayırmıştı buna muvaffak olmuş 
olsa idi bugün sahillerimizde pek 
çok ufak ve büyük motorlar vapur-
lar bulunacak ve ihtiyacatımız 
tamamen görülecek idi. Halbuki 
her şey gibi Ferid Hükûmeti bu 
hayırlı müesseseyi de yıktı para-
larının bir kısmını aldı ve zabt 
etti ancak milletin sırf denizcilik 
için verdiği paraları herhangi bir 
hükûmetin veya hükûmet şek-

lindeki eşkiyaların almağa hakkı 
olamayacağını bilen Donanma 
Cemiyeti'nin burada hürmet ve 
rahmetle yad etmeğe mecburi-
yet-i vicdaniye hissettiğimiz muh-
terem reis-i merhum Şefik Beğin 
büyük mücadelesi onları protesto 
edebilmek suretiyle vaziyyeti tes-
bit etmiştir.

Ferid Hükûmetinin zabt ettiği 
para miktarı nakd ve tahvil olmak 
üzere bir milyon liraya yakındır. 
Bunun henüz bir kısmının elde 
mevcud olması, bir kısmının 
hükûmet hesabına geçmesi yine 
ziya'a uğratılmamış demektir. Şu 
hâlde dileğimizin yapılması pek 
kabil olan bir işdir:

Donanma Cemiyeti'nin serma-
ye ve matlubatını evlad-ı şühe-
daya tahsis ve temlik ederek bu 
sermaye ile bir ticaret-i bahriye 
bankası tesis etmek. Bu yapılacak 
olursa iki hayırlı maksad istihsal 
etmiş olur. 

1- Evlad-ı şühedaya sermaye 
tedariki

2- Bu sermaye tenmiye edil-
mek suretiyle denizciliği hakika-

ten en ser'i bir suretle himaye ve 
tesis etmek.

Eğer bu teklifimiz ehem-
miyetsiz telakki edilir de kabul 
edilmezse şuna emin olmalıdır 
ki daha uzun senelerde ticaret-i 
bahriyemiz yürümez. Onun için 
iyi düşünmeliyiz. İstenilen hiçtir. 
Gayb olmuş bir sermayenin yeni-
den canlandırılmasından ibarettir. 
Bunun da esirgenmiyeceğini diler 
ve ümid ederiz.

Denizciligin Himayesi Iki 
Noktadan Elzemdir 
1-Pek vasi olan sahil ahalimi-

zin yaşayabilmesini temin etmek.
2-Harb zamanlarında donan-

mamıza muallim efrad yetiştir-
mek.

Birincisinin luzumu ne kadar 
aşikâr ise ikincisinin luzumu o 
kadar bedihidir.

Himaye nasıl olmalıdır: 
Sanayii-i Bahriyede Himaye, 
Ticaret-i Bahriyede Himaye:

Sanayii-i Bahriye 
Himayesi
1-Hükûmete aid araziden ter-

sane ve çekil mahalli olabilecek 
yerlerin bilabedel hemen sanaat-
kârlara teslimi.

2-Inşaat tezgâhlarının inşa-
asında luzum görülecek bütün 
mevadın rüsumdan istisnası

3-Inşaat tezgâhlarının ve usta-
larının beş sene müddetle rüsum-
dan muafiyeti.

4-Yapılacak merakib-i bahriye-
nin mevad-ı iptidaiyesinin motor-
larının rüsumdan muafiyeti.

5-Merakib-i bahriyenin fenne 
tatbiken yapılması tekamul-u 
bahriyemiz için elzem olduğun-
dan planlarının bahriye vekaleti 
tarafından tezgâhlara tevdii ve 
inşaatın planlara tatbiken yapıl-
masının temini.

6-Üçyüz tondan yukarı inşaat 
yapacak tezgahlara hükûmetçe 
mükafatlar verilmesi esasının 
kabul edilmesi.

7-Limanlar dahilinde postacı-
lık yapabilmek hakkını plana tev-
fikan yapılan merakib-i bahriyeye 
hasr etmek. 

8-Inşaat-ı bahriye için orman-
lardan kat'ına teamülen mazun 
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oldukları kerestenin bademada 
herhangi suretle olur ise olsun 
men' edilmesinin temini.

9-Ticaret-i bahriye bankası 
tesisine kadar erbab-ı sanayii ter-
sanelerini yapmak şartıyla ziraat 
bankalarında zürra gibi istikraz 
edebilmek hakkının temini.

10-Işbu sanayide çalışan amele 
ve gemicinin seferberlikde kendi 
mesleklerinde istihdam edilme-
sini temin etmek ve mükellefiyet-
i askeriye kanununun mevad-ı 
mahsusasından istifade ettirilme-
lerini temin etmek.

Ticaret-i Bahriyede 
Himaye
1-Maalesef hâlâ hükûmet 

müessesesi halinde kalan Seyr û 
Sefain Idaresinin ufak sermayeli 
ticaret-i bahriye eshabını yıkma-
ması için lâzım gelen usüllerle 
hareket etmesini temin etmek. 
(Seyr ü Sefain Idaresinin şekl-
i hazırı memleket ve millet için 
hiçbir fayda temin edemediğini 
isbat etmek pek bedihi bir mesele 
ise de şimdilik sadet haricinde 
gördüğümüzden geçiveriyoruz. 
Yalnız şunu söyleyelim ki milletin 
büdçesiyle açığını kapatan Seyr ù 
Sefain Idaresi hiç olmazsa tama-
men ticari bir heyet-i idare tara-
fından idare-i umur ettirilmezse 
zarar temadi eder ve bu zararı, 
çiftçilerimiz amelemiz, sanaat-
kârlarımız, tüccarlarımız vergile-
riyle ödemeğe devam ederler.)

2-Hükûmetin icabında istifade 
etmek üzere vaz eylediği tedarik-i 
vesait-i nakliye-i bahriye kanunu-
na şimdiye kadar olduğu gibi değil 
badema tamamen ve harfiyen ria-

yet eylemesini temin etmek.
3-Posta nakliyatını yapan 

gemilerden fener ve sıhhiye rüsu-
munun nısf alınması müteamil 
olduğundan Türk vapur idareleri-
ne de bu hakkın teşmil edilmesini 
temin etmek.

4-Vapur ve motorlardan alınan 
ihrakiyeden rüsum alınmasını 
temin etmek merakıb-ı bahriye-
nin yalnız limanlara rabtını ve bir 
rüsum vermesini temin etmek.

5-Herhangi zamanda olursa 
olsun bir vapurun limana geldi-
ğinde pratikalarının verilmesini 
temin etmek. (Çünkü limanları-
mız tamamen açık olduğundan 
beklemek suretiyle mühim zaiya-
lar olmaktadır.)

6-Limanlarımız tamamen 
açık olduğundan Karadeniz ve 
Akdeniz'de müsta'celen limanlar 
tesis edilmesini temin etmek.

7-Tahmil ve tahliyenin yapıla-
bilmesi için her iskelede behe-
mahal kayık limanlarının tesisini 
temin etmek bunun için mahalle-
rine luzmu kadar ehemmiyet ver-
dirilmesi ve teshilat gösterilmesi 
lazımdır.

8-Alelusul kefalet alınmak 
şartıyla motorlara transit eşya-
nın nakline müsaade verilmesini 
temin etmek.

9-Ticaret-i bahriyede tesanü-
dü temin etmek için esnaf cemi-
yetleri teşkiline müzaheret temin 
etmek 

Balıkçılık
Efendiler en mühim şube-i 

varidatımızdan biri de balıkçılık-
tır. Bu ticaret ve sanatın ne kadar 
müşkil olduğunu söylemeğe 

luzum görmüyoruz. Cümlemizce 
malumdur ki açık denizlerde 
balık avlamak için diğer millet-
ler büyük büyük vapurlar yap-
mışlar onlarla avlarını toplarlar. 
Halbuki bizim biçare balıkçıları-
mız en korkunç yüce fırtınalarda 
bile altındaki çırnıklarıyla hayat-
larını kazanmak isterler. Bazan 
da kendileri avlanırlar. Bir kayık 
ve bir ağdan olan sermayesiyle 
çalışan bir aile reisinin bütün 
varlığı ile beraber denizin dal-
gaları arasında gaybolması ne 
kadar elim olduğu düşünülürse 
bu zavallı sanaatkârları da hima-
ye farz olduğu göze çarpar. Şu 
halde balıkçılar için ne yapmalı? 
Mesailerinden istifade ettirmek 
üzere mahrecler bulmak kafidir. 
Mahrecler bulunursa sermaye-
leri artar. Sermayeleri artarsa 
onlar da vesaitlerini iyi ve sağ-
lam tedarik ederler.

Efendiler, denizin kumları bile 
altındır. Bunlardan istifade gerek-
dir. Hamsinin gübre olarak kulla-
nıldığı darb-ı meseli bir hakikattir. 
Cenab-ı hakkın çok fazla verdiği 
senelerde ihracatı olamaması 
yüzünden bağçelere gübre olarak 
atılır. Şundan da anlaşılıyor ki en 
mühim ve başlıca mesele ihracatı 
temin etmektir. Ihracatın temini 
ancak ve ancak bir çare ile olur. O 
da haricden gelen bilumum balık-
lara bütün devletler gibi en ağır 
gümrük koymaktır.

Bu olursa en ibtidai sanat 
olan balık konserveciliği ve tuzlu 
balıkçılığı bizde de ehemmiyetli 
surette başlayacak ve memleket 
mühim bir sahayı ticaret bulmuş 
olacaktır. Olmazsa daha uzun 

zamanlar biçare sahil ahalimi-
zi bir parça etmek tedariki için 
denizlerin dalgalarına tevdii ede-
ceğiz. Hangisinin daha iyi olduğu-
nu düşünelim?

Balık Yağcılığı
Bu ticaret ve sanat memleke-

timizde gözükmez fakat mühim 
bir ticarettir. Karadeniz sahil hal-
kının kısm-ı küllisi ilkbaharda bu 
ticaret ve sanat ile geçinmeğe 
çalışırlar. Böyle mühim bir tica-
retin himayesi elbette lazımdır. 
Bunu da tekamülü haricden gele-
cek balık yağlarına ağır gümrük 
koymak ve bu sanatın her türlü 
himayesini temin etmek.

Balıkçılık ve balık yağcılığının 
tekamülüne ve hayatlarını bu işe 
hasr edip ekmek parası kazanmak 
isteyenlere yardım edebilmek için 
yegâne çare Duyun-u Umumiye'nin 
biçare denizcilerden almakta oldu-
ğu rüsumun hadd-i mutediline 
indirilmesini temin etmek lazım-
dır. Memleketimizde balıkçılardan 
alınan rusum gibi gayr-i adil hiç-
bir rüsum yoktur. Bunun tashih ve 
tadili elbet ve elbet lazımdır. 

Bu rüsumun pek ağır olma-
sı hesabıyla sanaatla geçinmesi 
için pek çok balıkçılar hiç rüsum 
almayan Rusya'da çalışmaktadır-
lar. Bu biçareleri kendi vatanla-
rında aile ocaklarında yaşatabil-
mek için de bu rüsumun tadili 
elzemdir.

Meslek Mektebleri
Nazari ve ameli bir surette 

gemici, levesterme, kaputan, 
yağcı ve çarhçı yetiştirmek ve 
işleri onlara tevdii etmek ticaret-

i bahriyemizin en mühim vasita-i 
takamülünden biridir. Denizcilik 
vaktiyle pek yüksek sanaat ve 
revaç görmüş işlerden olması 
hesabıyla ameli surette gemici 
yetişmekde idi. Halbuki şimdi 
maalesef gaybolmakta olan bu 
sanaatı asrın terakiyatıyla yürüt-
mek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için vasi olan sahillerimizde yalı 
uşaklarının korkunç dalgalar 
üzerinde ecdadları gibi kükreme-
leri için onları denize alıştırmak 
lazımdır. Bunun çaresi nazari ve 
ameli mektepler tesisidir. Mekteb 
lazım mı değil mi bahse münaka-
şa edilmeyeceğini bildiğimizden 
müdafaaya lüzum görmüyoruz. 
Yalnız yapılmasını arzu ettiğimiz 
mekteblerin şeklini göstermek-
le kifayet ederiz ki Karadeniz'de, 
Istanbul'da, Akdeniz'de yapıl-
mak ve müddet-i tahsil dört sene 
olmak üzere nazari ve ameli ted-
risat yaptırmak üzere mekteb-
lerin hemen açılmasını dileriz. 
Bu mektebler hem güverte hem 
çarhçı sanaatlarını havi olacaktır. 
Buradan yetişecek gemicilerimiz 
noksanlarımızı telafi edecektir. 
Memleketimizde askeri bahriye 
mektebinden başka muntazam 
hiçbir bahriye mektebi olmama-
sı bu mekteblerin bir an evvel 
yapılmasını istilzam eder. Vakıa 
Istanbul'da bir ticaret-i bahriye 
mektebi var ise de büdcesinin 
adem-i müsaadesi hesabıyla pek 
faideli işler görememiştir.

Lahiyamızı bitirmeden evvel 
şunu da arz etmek isteriz ki 
memleketimizde denizciliği-
mizi yürütebilmek için bir çare 
de bütün halkı denizle alaka-
dar etmektir. Halk denizciliğin 
fevaidini bilir ve anlarsa alakası 
çoğalır. Bunun için milletin malı 
olan ve Ferid Hükûmeti tarafın-
dan cebren lağv edilen Donanma 
Cemiyeti'nin behemehal yeniden 
ihyası elzemdir. 

Donanma Cemiyeti hakkında 
uzun müdafaaya lüzum görmüyo-
ruz.  Çünkü milletin kendi malı-
dır ve memlekete lüzumunda en 
büyük hidematı fiilen yapmıştır. 
Millete vekaleten aldığı gemile-
ri büyük zaferler yaptığını hepi-
miz biliriz. Muavenat-ı milliyenin 
gavailiyanı batırdığı ve tarih-i 
bahriyemize şunlar ilave ettiğini 
henüz unutmadık. Düşünülsün bu 
Donanma Cemiyeti yeniden can-
landırılsın.

Efendiler kıymetli vakitlerini-
zi biraz aldık bunda bizi mazur 
görünüz. Derdlerimizi söyleye-
mezsek çarelerini bulamayız. Biz 
hem derdlerimizi söyledik hem 
çarelerini gösterdik. Yazılarımızın 
lütfen okunarak dileklerimi-
zin muhterem Hükûmetimizden 
Büyük Millet Meclisi'nden alın-
ması için bizlere yardım edeceği-
nize umid varız. Ümitlerimizi boşa 
çıkarmamanızı rica eyler millet ve 
memleket için hayırlı muvaffaki-
yetler dileriz efendim.

IT’S WHAT 
UNITES US
We share your drive to leave the maritime world in a 
better place than we found it.

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

Learn more at marine-offshore.bureauveritas.com

Shaping a better maritime world.
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ENGIE, Shell, Vopak ve Anthony 
Veder, Portekiz'deki Sines ve Hol-
landa'daki Rotterdam Limanlarını 
birbirine bağlayan yeşil bir hidro-
jen lojistik deniz koridoru geliştir-
mek için anlaştılar.

Ortak şirketler, projeyle ilgili 
bir mutabakat protokolü imzala-
dılar. H2Sines.RDAM isimli proje, 
Sines'te bulunan bir ünitede yeşil 
hidrojen üretmeyi, üretilen hid-
rojeni sıvılaştırmayı ve bu yükü 
özel bir sıvı hidrojen taşıyıcısı ara-
cılığıyla Rotterdam'a ihraç etmeyi 
amaçlıyor.

Hedef, 2028 yılına kadar ilk sıvı 
hidrojen sevkiyatını Sines'ten Rot-
terdam'a teslim etmek. Üretilen 
hidrojenin, ağır nakliye için yakıt 
olarak kullanılması planlanıyor.

ENGIE, Shell, Vopak ve Ant-
hony Vede'nin yanı sıra, REN, Port 
of Sines, Port of Rotterdam, Gasu-
nie ve ABN AMRO da projenin 
destekleyici ortakları arasında.

Anlaşma, stratejik deniz hid-
rojen koridorları geliştirmek için 
Portekiz ve Hollanda hükûmetleri 
arasında 2020’de imzalanan bir 
mutabakat protokolü sonrasında 
gerçekleştirildi.

Sines ve Rotterdam Liman-
ları, H2Sines.RDAM projesinin 
yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı-Horizon 2020 kapsamında bir 
çağrı olan MAGPIE Project– sMArt 
Green Ports projesi dâhilinde çok 
modlu mobilite sağlamak için 
sMArt Yeşil Limanlar üzerinde 
birlikte çalışıyor.

Liman aynı zamanda, İspanyol 
enerji şirketi Cepsa ile güney ve 
kuzey Avrupa arasında ilk yeşil 
hidrojen koridorunu kurarken, 
Avrupa'nın iki ana limanı olan 
Rotterdam ve Algeciras arasında 
yeşil bir hidrojen tedarik zinciri 
de sağlıyor. Yeşil ticaret yolunun 
2027 yılına kadar faaliyete geçme-
si bekleniyor.
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Uluslararası Konteyner Ter-
minal Hizmetleri A.Ş. (ICTSI) 
ve Gdynia Liman Otoritesi, 
Polonya'daki Baltık Kontey-
ner Terminali (BCT) için 30 
yıllık yeni bir kira sözleşmesi 
imzaladı.

Yeni kira sözleşmesi 2053 
yılına kadar sürecek ve 
BCT'nin yüzde 100 sahibi 
olan Filipin merkezli ICT-
SI'nin yönetimindeki BCT'nin 
de görev süresini uzatacak.

ICTSI, terminalin tesisleri-
ne, personeline ve genel hiz-
met kapasitesine 100 milyon 
dolardan fazla yatırım yapa-
rak 2003 yılından beri Gdynia 
Limanı’nda faaliyet gösteren 
bir şirket.

Şirket, gelecekteki yatı-
rımların hem daha büyük 
gemi boyutlarına erişimini ve 
elleçlemeyi kolaylaştırmak 
hem de liman altyapısını 
yükseltmek için devam eden 
çalışmaların tamamlanaca-
ğını duyurdu.

Birinci aşama 
tamamlandı
BCT'nin toplam uzunlu-

ğu 366 metreye kadar olan 
gemilerdeki kargoları elleçle-
mesini sağlayan çalışmaların 
birinci aşaması tamamlandı. 

Anlaşmayla ilgili açık-
lamalarda bulunan ICTSI 
Kıdemli Başkan Yardımcısı, 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 

(EMEA) Bölge Başkanı Hans-
Ole Madsen, "Gdynia Limanı 
ile uzun ve pozitif ilişkimi-
zi büyütmekten memnuni-
yet duyuyoruz. Liman için 
öngörülen bir sonraki büyü-
me aşamasında üzerimize 
düşeni yapmayı ve müşteri 
gereksinimlerini karşılaya-
cak, terminalin stratejik nite-
liklerini oluşturacak ve yöne-
tim kurulu genelinde olumlu 
ekonomik etkiyi en üst düze-
ye çıkaracak yeni yatırımla-
rı sürdürülebilir bir şekilde 
hayata geçirmeyi dört gözle 
bekliyoruz” dedi.

Demiryolu ile taşınan kon-
teyner yükü, yıllık iş hacmi-
nin yüzde 30'unu oluşturuyor.

ICTSI, 30 yıl daha Polonya'da
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The Federal Reserve on 14 Decem-
ber raised its benchmark interest 
rate by 50 basis points to 4.5% 
in its last committee meeting of 
2022. FED Chair Jerome Powell 
stated that the bank’s tight mon-
etary policy will remain in place 
until the inflation rate returns 
to 2%. 

Taking a look at US indica-
tors announced in December; the 
unemployment rate came in at 
3.7%, in line with market expecta-
tions. Nonfarm payrolls increased 
263,000, which was much higher 
than expected. Average hourly 
earnings data - where a fall was 
anticipated– rose by  0.6%.

The ISM Purchasing Managers 
Index (PMI) came in at 49%, below 
the expected level but US non-
manufacturing (services) came in 
at 56.5% (54.4 prior) in November, 
marking a strong increase. 

US producer prices (PPI) exclud-
ing food, energy and trade services, 
increased 0.3% in November from 
a month ago and consumer prices 
rose 7.1% in the same month from 
a year ago, below the previous 
7.7%  and also below expecta-
tions, creating a positive outlook 
for the U.S economy. Despite the 
FED taking a hawkish stance , a 
50-basis-point rate increase and 
solid macroeconomic indicators, 
dollar sales by investors contin-
ued globally.

Eurozone inflation remains 
high, ECB move shapes 
markets
The euro, which retained in its 

strong standing against the dol-
lar, continued to gain in Decem-

ber in response to monetary poli-
cies implemented by  European 
Central Bank (ECB). The  ECB in 
December raised its key deposit 
rate to 2.0% and signaled that 
more rate increases are on the 
way in 2023. Consumer prices 
inflation rose by 10.1 percent in 
November despite continued rate 
hikes. The Swiss LIBOR rate was 
set at 1.00%, after a 50 basis-point 
increase.

United Kingdom 
indicators for 
November 
UK GDP shrank by 0.3% in the 

the third quarter of 2022 (July 
to September), down from a first 
estimate of a 0.2% contraction, 
according to the Office for Nation-
al Statistics. Annual inflation in 
the UK was at 10.7% in Novem-
ber, down from 11.1% in Octo-
ber. Although the Manufacturing 
Purchasing Managers Index (PMI) 
data remained below the 50 level, 
it still rose by 46.5. The Bank of 
England increased interest rates 
by 50 basis points in December 
and set the policy rate at 3.5%. 

Chinese markets buoyant; BoJ 
makes surprise move
China's exports contracted 

8.7% in November from a year 
earlier, a sharper fall from a 0.3% 
loss in October and marked their 
worst while imports contracted by 

10.6% ıver the same period. The 
Caixin/S&P Global manufacturing 
purchasing managers' index (PMI) 
rose slightly to 49.4 in Novem-
ber from 49.2 the previous month, 
but manufacturers’ index fell by 
2.2 percent. The People's Bank of 
China (PBoC) kept the one-year 
loan prime rate (LPR) at 3.65%. 
In Japan, the economy shrank by 
0.3 percent, beating expectations, 
while the Bank of Japan (BoJ) left 
the policy rate unchanged at -0.1 
percent. It also made a surprise 
move to change the yield curve 
and decided to allow the 10-year 
bond yield to move 50 basis points 
either side of its 0% target,in an 
intervention into the market with-
out changing the rate. 

Turkey’s stock market rallies, 
euro-dollar parity remains 
balanced
In Türkiye, the stock market 

continued to profit investors; and 
in FX markets the dollar - euro 
rate sustained its balanced course. 

The Central Bank of Türkiye 
kept  the policy rate constant at 
9%. Borsa Istanbul renewed a peak 
record with a strong rally, particu-
larly in banking stocks. The dol-
lar, which stood on average at TL 
18.60 against the lira for much of 
the year, remained stable within 
a limited trading range. The price 
of gold, which started broke a 
new record and traded above the 
TL1088/gram level.

Based on the dollar trends 
globally, Borsa İstanbul in 2023 
will likely be talked about by 
investors more frequently than 
silver and gold.
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Dollar sales continue in 
December, despite FED 
rate hike and positive 
US indicators

Signs of recovery stronger in global economy

ARES Shipyard to supply 
12 coast guard boats 
ARES Shipyard on 22 Decem-
ber announced that it had 
signed a new contract with 
the Central Finance Contracts 
Unit (CFCU) of the Turkish 
Treasury for delivery of Coast-
al Patrol Boats to be deployed 
by the Turkish Coast Guard.

The EUR 7 million contract 
was signed for supplying 12 
ARES 35 CPB coast guard boats. 

A signature ceremony was 
held at the CFCU offices in 

Ankara, with the participation 
of ARES Shipyard’s CEO, Utku 
Alanç and Business Develop-
ment Manager, Yağmur Akça.

 ARES has been support-
ing the Turkish Coast Guard 
in preventing illegal immi-
gration and the fight against 
smuggling in the territorial 
waters, supplying more than 
one hundred indigenous 
patrol vessels in various pro-
grams.

Electric water taxis, manu-
factured at Haliç Shipyard 
by the İstanbul Metropoli-
tan Municipality (İBB), were 
launched in December.

İBB subsidiary City Lines 
Inc (Şehir Hatları). launched 
five electric water taxis to 
mark the 567th anniversary 
of the historic Haliç Shipyard 
as part of the municipality’s 
project to decarbonize Istan-
bul waters. 

General Manager of City 
Lines Sinem Dedetaş said 
the İBB hybrid water taxi 
project was produced as an 
alternative solution and for 
limiting CO2 emissions to 

limit global climate change. 
“The project will drastically 
reduce the carbon emissions 
per marine taxi. With the 
transition to the hybrid sys-
tem, fuel consumption of the 
water taxis will be reduced 
by 25 percent. The first five 
hybrid taxis are expected to 
create a 284-ton reduction in 
emissions annually,” she said, 
adding that each vessel had 
a 10-person capacity.

Environmental friendly 
boats will be produced to 
a design to ensure mobility 
for the disabled. They will 
be serving Istanbul residents 
every day, 24-hours a day. 

Istanbul Municipality launches 
environmental marine taxis 
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Following technological breakthroughs 
particularly in communication, auto-
mation, and nanotechnology systems, 
the development and use of unmanned 
systems in the field of defense con-
tinue to increase day by day. Initially, 
unmanned aerial vehicles were in 
the lead. As of late, the use of USVs – 
UnmannedSurface Vehicles (or vessels, 
in some cases) is gaining momentum.

The greatest advantage the USV pro-
vides a battlespace commander is the 
ability to operate in very-high-risk areas, 
where the probability of losing a man-
ned vessel is considered too high.

Factually, unmanned systems have 
been used as platforms for the colle-
ction of intelligence, surveillance, and 
reconnaissance (ISR). However, there 
has been a dramatic increase in the use 
of unmanned systems in operative and 
tactical missions since USV concepts of 
employment reduced tactical and ope-
rational risks relative to current practi-
ces. Potential USV missions could range 
from small torpedo-size data gatherers 
to large unmanned ships. There are 
different classifications depending on 
the tonnage. For some:

n Small (less than 1 ton)
n Medium (less than 100 tons)
n Large (less than 1000 tons)
n Extra large (more than 1000 tons)
According to another classificati-

on, Large USVs (LUSVs) are 70 to 100 
meters in length and full load displace-
ments of 1.000 tons to 2.000 tons, which 
would be the size of a corvette-class 
warship. The Medium USVs (MUSVs) 
are 20 to 60 meters long, with a displa-
cement of about 500 tons, which would 
be the size of a patrol craft. Small USVs 
(SUSVs) are smaller than 20 meters.

So far, we have witnessed mostly 
small-size USVs ranging from 2 to 15 
m long with displacements of 1,5 to 10 
tons. In the Turkish defense industry 
there are some examples of small-size 
USVs, starting with ULAQ from ARES 
and METEKSAN, then followed by 
ALBATROS-T and ALBATROS-K High-
Speed Unmanned Surface Target Boats 
from ASELSAN, SALVO from DEARSAN 
and YALTES, SANCAR from YONCA 
ONUK and HAVELSAN, MİR from 
SEFİNE Shipyard and ASELSAN.

Missions for USVs
We can currently assume that USV 

missions fall into two broad categori-
es: non-lethal reconnaissance and sur-
veillance-related tasks, and the more 
advanced concepts of lethal combat 
operations. 

LUSVs and MUSVs are more suitab-
le for missile launch while small USVs 
are generally suitable for reconnaissan-

ce and surveillance missions. 
For USV since its radar search area 

is limited with respect to a UAV, wide 
area search opportunities are limited. 
However, in littoral warfare, taking the 
advantage of their high speed and ste-
alth due to their low radar cross-section 
and fingerprints, USVs can be used to 
scan bays, and coves to detect lurking 
targets, then to shadow for gathering 
precise target location information. 

In Anti-Surface Warfare (ASuW) the 
primary aim is to engage from the lon-
gest range possible. Therefore, it is vital 
to collect timely target information in 
order to establish a recognized tactical 
surface picture. 

The weapon range of Anti-Ship 
Missiles (AShM) exceeding the sensor 
range of the missile-firing unit requi-
res the evaluation and transmission of 
target data by a third party, acting as 
an external sensor. Surveillance, iden-
tification, classification, recognition, and 
reporting as a contribution to the surfa-
ce picture compilation by this external 
sensor is a prerequisite for the firing 
unit to decide target selection, weapon, 
and firing policy. Over-The-Horizon-
Targeting (OTHT) is the location evalu-
ation and reporting and transmission 
of data for a target outside the active 
sensor horizon of a missile-firing unit by 
means of a Target Reporting Unit (TRU).

A TRU is required for precise long-
range missile strike missions for accu-
rate and continuous data flow of targets 
and backgrounds. This task can be flaw-
lessly fulfilled by unmanned systems 
from the air or the surface depending on 
availability and the various weather and 
material conditions at present.

USVs can rapidly move towards 
the target area at high speeds covert-
ly and then detect, locate, identify and 
track a target of interest for engaging 
platforms. Engagement in any future 
conflicts is likely to dictate positive iden-
tification of targets before any strike so 
as not to engage particularly neutral 
vessels. USVs can meet these require-
ments performing as a TRU.

Following the engagement, the USV 
could provide real-time and accurate 
Battle Damage Assessment (BDA) to 
the shooter and also to the Officer in 
Tactical Command (OTC). This process is 
just as important as engaging the target. 
The shooter commander does not know 
whether his/her missiles hit the target, 
how many hits, and the current status of 
the target. Battle Damage Assessment 
is a crucial task that prevents repeated 
attacks on a target, preventing missile 
waste. The use of USVs for BDA will 
allow for a faster and higher quality 
damage assessment at closer ranges. 

For lethal missions…
Armed USVs can be used to stage 

particularly covert attacks on enemy 
targets. USVs can also take risks that 
are unacceptable for manned systems, 
enabling them to overcome the enemy's 
A2/AD and sea denial efforts. 

Given the size of the small USVs 
available and the onboard missile capa-
city, it would be appropriate to engage 
light to medium-weight surface ships. It 
is clear that for effective engagements, 
MUSVs and LUSVs would be more sui-
table. A MUSV can contain up to 16 large 
sizes of AShMs while small USVs can 
only carry a few small sizes of AShMs. A 
single or a few small USVs formed as a 
Surface Action Group can be deployed 
rapidly and attack light surface ships 
lurking in coves and bays.

The target’s location and back-
ground information must be obtained 
from external sources and fed into USVs 
combat system. In case of synchroni-
zed attacks being planned from multiple 
USVs, the common C2 system that con-
trols all USVs should provide Designated 
Time On Target (DTOT) engagements. 

For other types of naval warfare
Both types of warfare deal with 

underwater, which is considered a mys-
terious realm due to its stealth charac-
ter. Therefore, it is always safe to work 
afar with manned systems. So, there 
is a wide scope of work for unmanned 
systems that can operate close to the 
threat with higher operational efficiency. 

Especially in coastal areas, mine 
countermeasure warfare could be car-
ried out from command centers on the 
coast as well as from mother ships in 
open seas. It is possible to cover ranges 
of up to 10 km with the line of sight com-

munication medium. Initial detection is 
fairly easy with a USV equipped with 
side-scan sonar; however, destruction 
of the mine can be challenging. With 
an experience of more than 40 years 
as a world leader in ROV systems for 
defense, sea mine countermeasures, 
and deep underwater observations, 
IdRobotica has developed proven solu-
tions. With the Glaucus system;

n A radio link is established betwe-
en a USV and a mother ship/unit.

n The USV deploys automatically 
an ROV and connects to it through an 
umbilical.

n The ROV is controlled in real-time 
by the mother ship/unit.

n All ROV information and sensor 
output are sent to the operator in real-
time.

n Both USV and ROV can perform 
automatic missions or be manually driven.

USVs can be used for various anti-
submarine warfare missions. It could 
be only a detection unit as a sensor 
node or as an attack unit integrated into 
a networked-enabled command con-
trol system or could be both. Each type 
of mission dictates vessels of different 
sizes however, these would preferably 
be MUSVs or at least larger sizes of 
small USVs. Also, the use of multiple 
USVs of different types in a coordinated 
effort to search and attack would be 
desirable to increase effectiveness. 

A high level of onboard proces-
sing and autonomy is required for any 
anti-submarine warfare (ASW) task, 
requiring complex software and har-
dware development. In addition, robust 
communications and data transfer are 
essential to assess and classify subma-
rine contact and then carry out accurate 
attacks from a far-end command and 

M. Haluk Baybaş

Future of unmanned surface 
vehicles and vessels
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control station or a mother ship. 
ARES Shipyard has developed the 

ASW version of ULAQ. According to the 
information shared in the media, it is 
seen as a sensor or weapon release 
platform.

Challenges of Unmanned 
Surface Systems
In peacetime, the communications 

environment would be benign and wit-
hout any electronic countermeasures. 
However, in times of crisis and war, 
every effort, including electronic and 
physical countermeasures, would be 
made. So, the communication systems 
must be robust, resilient, and redun-
dant. 

Secondly, how can the USV defend 
itself and continue to operate against air 
strikes, surface firings, deliberate ram-
ming or other forms of attack by anot-
her vessel? The boat must be capable 
of self-destructing, either by the ope-
rator or autonomously, in the event of 
imminent enemy capture. Deployment 
with manned systems could also be a 
solution for some cases. Particularly 
for Mine Countermeasure (MCM) and 
ASW missions, air and surface support 
are necessary. 

Meteorological events such as 
adverse weather and heavy rain, extre-
me winds, and rough sea conditions 
can strongly affect the performance 
of USVs. 

Conclusion
We will see more unmanned sys-

tems and vehicles deployed in wars of 
the future. For now, we see mostly small 
USVs, however Medium and Large USVs 
are on the horizon. In general, larger 
USV platforms tend to be more stable 
and offer more mission functionality.

For lethal ASW tasks, individual 
uses of small USVs will be less effective 
due to their low firepower, but their use 
in groups will pose a substantial threat, 
especially in littorals. 

We can expect optimistic results for 
the MCM and ASW missions. For initial 
implementations, their coordinated use 
with manned systems will yield better 
results. 

Naturally, counter systems and tac-
tics will also be developed against USVs. 
Nevertheless, USVs will find a wide 
range of operational uses, especially in 
littoral warfare. 

Most USVs are adapted from man-
ned surface vessel designs that inevitab-
ly have to deal with personnel accom-
modation, resulting in a decrease in the 
sea state a vessel can withstand. This 
limitation need not necessarily apply 
to unmanned systems, provided that a 
custom and a more seagoing design is 
developed. We will see different designs 
that will endure the high seas. 

New concepts of operations and 
tactics should be developed for USVs 
and then tried during naval exercises. 
Changes or improvements to platforms 
will take effect after feedback and other 
operational needs from the field. There 
is no doubt that Unmanned Surface 
Vessels will be force multipliers.
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Ordu province to get world's 
largest wave power plant

Türkiye’s first wave power plant is 
being established with the coop-
eration of the Israeli Eco Wave 
Power Company and Ordu Energy 
(OREN), the Israeli Embassy in 
Ankara tweeted in December.

The tweet said that an agree-
ment was signed between EWP 
and OREN Ordu Energy for the 

establishment of a 77-megawatt 
power plant in the city.

Ordu Metropolitan Municipality 
Mayor Dr. Mehmet Hilmi Güler said 
the investment for the wave power 
plant amounted to $150 million. By 
contract, Ordu Enerji will award 9 
potentially suitable breakwaters to 
Eco Wave Power for a period of 25 

years. Eco Wave Power, in turn, will 
be responsible for the construction 
and sale of electricity.

Mayor Güler further said: 
“Hopefully, we will be able to pro-
duce energy from the waves of 
our Black Sea. Wave energy is 
an environmentally friendly clean 
energy.” Güler also said his munic-

ipality recognized the potential 
of the sea to supply its electricity 
network with clean energy.

The construction of the Ordu 
power plant is expected to be car-
ried out in several stages. Indeed, the 
project will start with a pilot station 
of up to 4MW. Thereafter, Eco Wave 
Power will continue the construc-

tion to reach a total of 77MW.
Since 2019, Ordu Enerji, is 

a subsidiary of the metropolitan 
municipality. Ordu Enerji’s goal is to 
advance the energy sector through-
out Türkiye. For Eco Wave Power, the 
company has a pioneering technol-
ogy with a total project pipeline of 
404.7MW.

Abdülhamid Han 
starts drilling 
mission in 
Mediterranean
Türkiye's seventh-genera-
tion drillship, the Abdülha-
mid Han, has begun drilling 
in the Taşucu-1 well located 
in the Mediterranean Sea, 
the Turkish Petroleum Cor-
poration (TPAO) announced 
in a Twitter post on Monday.

"We continue to work 
toward the goal of inde-
pendent energy and a 
strong Türkiye," TPAO stat-
ed.

The fourth drill ship in 
Türkiye's fleet, which also 
includes Fatih, Kanuni, and 
Yavuz, has a crew of 200 
people.

The vessel is one of five 
seventh-generation ships in 
the world, with a maximum 
drilling depth of 12,200 
meters (40,026 feet).

The 68,000-gross-ton 
ship is 238 meters long 
(780 feet), has a width of 
42 meters (137 feet), and a 
tower height of 104 meters 
(341 feet).
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What was behind VIKING’s deci-
sion to open a global Service Plan-
ning Centre?

The idea behind the Service Plan-
ning Centre (SPC) was to centralise 
our operations for more efficient 
communication and standardisation 
of services. Since VIKING has busi-
ness entities in 35 countries, intro-
ducing new services or enhancing 
existing ones could present a sig-
nificant challenge given the linguistic, 
cultural and time-zone differences 
from one location to another. Hav-
ing one global SPC makes this task 
considerably easier as it allows us to 
familiarise staff with new process-
es and responsibilities much more 
quickly. Furthermore, with our IT per-
sonnel and service planners working 
together in one location, any changes 
to IT systems needed to facilitate the 
planning process can be more quickly 
communicated and implemented.

Why did VIKING choose to 
establish the SPC in Türkiye?

Türkiye was the standout candi-
date for our SPC for several reasons. 
VIKING Türkiye already has a multi-
national set-up – handling contracts 
for customers based not only in Türki-
ye but also in Greece, Lebanon, Roma-
nia and Bulgaria – and for thousands 
of registered vessels, the most of any 
VIKING sales unit. It therefore has the 
necessary maritime cultural under-
standing and operational capacity 
to serve ship owners and managers 
with varying needs and from different 
countries. In addition, it has an excel-
lent customer satisfaction record.

As for the country itself, Türkiye 
offers a strategic location between 
Europe and Asia and a significant 
pool of young and highly qualified 
maritime professionals. Our contin-
ued investment and growing pres-
ence in Türkiye reflect our belief in 
the country’s ongoing success and 
development as a maritime hub.

Initially, the idea was for the SPC 
to handle only service agreements 

for Europe-based customers, but 
we later decided to migrate con-
tracts from other parts of the world 
such as the Americas, Middle East 
and all Asia.

How does one facility handle so 
many contracts?

The migration of the contracts to 
Istanbul has been a gradual process. 
The SPC began with just a few ser-
vice planners, and as we migrated 

more contracts to the facility, we 
employed a large quantity of addi-
tional planners to handle them. 

It was to accommodate our fast-
growing team that we decided to 
move from our previous 400-m2 
office to the new location, which 
measures 1,600 m2. The new office 
provides room for further expansion 
as we take on more contracts and 
potentially introduce new services.

However, while it is important 
for our team to grow, if we are to 
continue meeting customer expecta-
tions in line with VIKING’s high stan-
dards, it is equally important that 
our planners grow as individuals. 
We therefore offer a comprehensive 
training program to allow employ-
ees to develop their competencies 
continuously. New hires start with 
peer-to-peer shadowing and later 
attend on-site training sessions at 
VIKING service stations, academies 
and training centres.

What does the service planning 
process entail?

The assigned service planning spe-
cialist notifies the customer when their 
equipment is due for servicing. Once 
the client has confirmed their wish to 
proceed with the service and informed 
us of their vessel location, the SPC 
coordinates the process with the local 
service planner. Since communication 
and empathy are among VIKING’s core 
business values, the SPC also provides 
the customer with frequent updates 
during the service and continued sup-
port even after completion.

Maintaining onboard safety 

equipment in good working order 
is a necessity, but it also requires a 
lot of work. The idea of our service 
agreements, which combine plan-
ning and execution in a single con-
tractual relationship, is to make it 
as easy as possible for the client to 
uphold their onboard safety obliga-
tions. From the moment the agree-
ment is signed, VIKING assumes 
responsibility for the organisation 
and provision of services, ensuring, 
for example, that all sub-contractors 
are properly certified and authorised 
for the task at hand. Additionally, as 
the price is agreed in advance, the 
customer has full cost transparency 
with no unwanted surprises.

Please provide a concluding 
summary of what the SPC brings 
to VIKING and its customers.

Essentially, the SPC establishes 
a uniform quality of service, ensur-
ing ship owners receive the highest 
standards of support wherever their 
vessels are operating. Based on the 
feedback we have received so far, our 
clients are extremely pleased with 
the level of service provided. 

As for VIKING itself, the SPC 
boosts our operational efficiency and 
capacity, supporting our ambitions to 
become a total safety management 
provider with enhanced focus on the 
marine fire safety and lifeboat sides 
of our business. Moreover, the data 
collected during servicing will allow 
us to become increasingly proactive 
in our approach, further improving 
the planning process and giving cus-
tomers greater control over costs.
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VIKING opens new Service Planning Centre in Türkiye

ADD LIFEBOAT SERVICE
TO YOUR SHIPOWNER 
AGREEMENT
Leading shipowners trust VIKING to streamline all aspects
of safety and compliance. This includes multi-brand lifeboat 
service performed with OEM competence – worldwide!

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

VIKING Life-Saving Equipment has officially opened its new global Service Planning Centre in Maltepe, Istanbul, in a ceremony 
held on 30 November with participation from Thierry Hoppe, Consul General, and Deniz Akkan, Senior Trade Manager, the 
Royal Danish Consulate General in Istanbul. Representing VIKING at the event were Vagn Pedersen, Senior Vice President-
Regions, and Hans-Henrik Madsen, Vice President Service, Regions. Speaking to MarineDeal News, Madsen explained the com-
pany’s decision to centralise its operations and described what the new facility offers to VIKING and its global customer base

Erman Gül
Global Service 

Planning Manager

Vagn Pedersen
Sr. Vice President 

Regions

Thierry Hoppe 
Consul General of 

Denmark

Ömür İzgili 
Country Director of 

Viking Türkiye
Hans Henrik Madsen 

Vice President Service, 
Regions

Deniz Akkan
Senior Trade 

Manager-Consulate 
General of Denmark

Hans Henrik Madsen and the cake: as a VIKING tradition, 
cake was served. It was designed as a liferaft, fire extinguisher and a lifeboat 
– symbolizing the synergies and efficiencies served to shipowners, who trust 

all maritime safety equipment services with a single global expert.
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ADD LIFEBOAT SERVICE
TO YOUR SHIPOWNER 
AGREEMENT
Leading shipowners trust VIKING to streamline all aspects
of safety and compliance. This includes multi-brand lifeboat 
service performed with OEM competence – worldwide!

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
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Maritime transportation is closely related 
to the trends in the world economy and 
it is also an essential element of logistics. 
Approximately 90% of international trade is 
conducted by maritime transportation.

The capacity of maritime transportation 
is measured by the ton–mile metric. As of 
the 1990s four-fifths (81%) of ship traffic took 
place in the northern hemisphere and today 
more than 60% of the traffic is in the Indian 
and Pacific Oceans, in relation to the impor-
tance of Asia in global trade.

Maritime transportation, which is directly 
tied to any changes in the world economy and 
global trade, has been seriously affected from 
economic and financial crises in the last two 
decades. The maritime sector has made drastic 
changes during this time to protect itself from 
global crises. The sector needs to predict the 
future of the world economy in order to align its 
structure and expectations accordingly. 

Influence of world economy on 
maritime transport
Global growth figures for 2019 and 2021 

are estimated at 2.6 percent for 2019, -3.4% 
for 2020 and - 2.6% in 2021. Global growth in 
2022 is forecast at 2.6%, according to United 
Nations Conference on Trade and Develop-
ment (UNCTAD) estimates. As the economic 
growth in developed countries is 1.7% and 
3.7% for developing countries, this difference 
will not be sufficient to fill the huge gap 
between these two groups of countries.  Some 
key emerging markets and developing econo-
mies are suffering from country-specific fac-
tors such as tighter financial conditions, geo-
political tensions, and higher oil import bills.

The following chart shows the relation-
ship between International Maritime Trade 
and World GDP.

Both international maritime trade and 
world GDP suffered from the COVID-19 pan-
demic and other political and economic fac-
tors, and negative values are observed in both 
data sets. Although growth rates have been 
improving, there are no real expectations to 
reach higher growth levels in the near future. 

International maritime trade capac-
ity still remains between 10 - 11 billion tons 
since 2015 and this is not expected to grow. 
No significant difference is observed across 
cargo types. International maritime trade has 

now moved to the Asia-Pacific area. There is 
a significant difference between discharged 
and loaded cargo in Asia, which shows that 
China and India are still keen on improving 
their economies.

UNCTAD and Clarkson Research’s pro-
jections on seaborne trade development 
between 2022-2027 are shown in Figure 3. 

A 2.2% to 2.4% growth is expected in sea-
borne trade according to UNCTAD and Clark-
son. A significant increase, that might rang 
e between 1.9% to 3.8% in container trade 
is expected in the next five years. Annual 
growth of the world fleet is recorded as 2.1% 
in 2021 and 2022, and it is in line with the 
expected growth of seaborne trade. 

Over the past two years, there have 
been increases in cargo volumes (Bulk 3.5%, 
Tanker %1.9 and Container 10%). The ship 
sizes are also continuing to increase. Ships of 
60,000 DWT and above,, distributed accord-
ing to their type, are crude oil vessels (48%), 
container ships (32%) and oil tankers (26%). 
This distribution is in line with existing trans-
portation requirements

The leading registries are Panama, Liberia, 
Marshall Islands, Hong Kong- China, Singapore, 
Malta in total tonnage value in 2022.  In terms 
of ship ownership rankings based on nationality, 
Greece, Hong Kong China, Japan, Singapore and 
Republic of Korea are the top five countries in 
terms of DWT capacity. Türkiye is ranked 16 on 
a list of ownership based on nationality with 1.4 
percent of the world total with 1518 ships and 
30,433,668 DWT. 81.04 percent of Turkish-owned 
ships have registry in foreign flag-states. 

The Baltic Dry exchange started to rise 
between December 2020 and December 
2021 but then started to decrease and this 
trend still continues. The China Contain-
erized Freight Index started to increase in 
November 2020 and hit its highest in Decem-
ber 2021. It started to decrease in January 
2022, a trend which continues to this day. 
Average weighted earnings for all bulkers (as 
USD/day), started to rise after January 2020 
and reached maximum of past 10 years in 
October 2021.  Then a lowering trend started 
after October 2021. Although a significant 
rise is recorded shown in April 2022, rate is 
dropped again in July 2022.  

Significant improvements have taken 
place in key performance indicators of the 

major container ports thanks to technical 
advances, as well as in the average loading 
and discharging times in the ports of devel-
oped and developing countries. But there is a 
significant increase in waiting times for load-
ing and unloading for tankers in the major 
oil terminals. 63% of the container trade has 
moved to Asia between 2021 and 2022, as 
was expected. Number of weekly departures 
of all cargo ships in the Black Sea region for 
international shipping is decreasing due to the 
Russian-Ukrainian War. Türkiye shared the 
biggest portion of the shipping in the Black Sea.

The global merchandise trade growth is 
expected to slightly grow in 2023 and over 
the next five years. The expansion of trade 
depends on robust global economic growth 
and governments pursuing appropriate 
monetary, fiscal and especially trade policies. 

The legal implications of the pandemic 
for the closely interconnected commercial 
contracts involved need to be better under-
stood, to avoid costly litigation and to help 
inform commercial contracting practice. 

UNCTAD (2022) has highlighted key legal 
implications for different types of commercial 
contracts and the need for commercial risk 
allocation through suitably drafted contractual 
clauses. Considerations vary, however, depend-
ing on the type of contract concerned and the 
relative bargaining power of the parties. Areas 
for policy intervention include possible manda-
tory controls on container demurrage at ports 
as well as stronger dispute resolution mecha-
nisms, facilitating crew changes, and removing 
remaining legal and regulatory obstacles to the 
adoption of electronic documents. 

Reducing greenhouse gas emissions 
from shipping and adapting ports to the 
impacts of climate change will be a key issue 
for the maritime industry. CO2 emissions 
from ships are seen as a major source of air 
pollution. Vessels operating worldwide are 
now required to use fuels that contain less 
than 0.5 per cent of sulphur. 

Another major form of maritime pollu-
tion is oil spills from bunkers. Risks in this 
area are ever-growing and ensuring the avail-
ability of adequate compensation deserves 
renewed attention from developing countries. 

Adequate quantity and quality of seafar-
ers is still a major problem for the maritime 
industry. Globally there are around 1.9 mil-

lion seafarers according to the BIMCO/ICS 
Seafarer Workforce Report 2021. The global 
supply of seafarers stands at 1,892,720 people, 
up from 1,647,494 in 2015. Of these, 857,540 
were officers and 1,035,180 were ratings – 
skilled seafarers who carry out supportive 
work. The five largest seafarer-supplying 
countries were the Philippines, the Russian 
Federation, Indonesia, China, and India, rep-
resenting 44 per cent of the seafarers. 

Seaborne trade and 
merchant fleet by 2050
A GL DNV study from 2017 forecast that 

trade measured as tonne-miles will experi-
ence 2.2% annual growth over the period 
2015– 2030 and 0.6% per year thereafter, 
driven mostly by non-energy commodities, 
as illustrated in Figure 4. Trade in individual 
energy commodities will decline as their use 
declines: coal first, then crude oil, thereafter 
oil products. Despite projected growth in oil 
imports in some regions, global seaborne 
crude oil and oil products, trade will reach 
peak volumes before 2030. Natural gas – liq-
uefied natural gas (LNG) and liquid petro-
leum gas (LPG) – will experience sustained 
growth. The situation that will arise in oil and 
LNG transportation in response to the mea-
sures implemented against Russia will help 
us conduct a forward-looking study. 

The global cargo fleet will track the chang-
es in trade volumes, as illustrated in Figure 
4, but digitalization and improved utilisation 
mean that the fleet will grow somewhat 
more slowly than trade. Measured by dead-
weight tonnage (DWT), the crude oil fleet will 
decline by approximately 20% by 2050, with 
the decline beginning after 2030. The product 
tanker fleet remains stable. The bulk segment 
experiences a moderate growth of about 50%.

The greatest increase comes in the con-
tainer and gas segments where fleet tonnage 
rises almost 150% to mid-century, respond-
ing to increased trade. For other cargo vessels, 
we project a doubling of tonnage by 2050 (GL 
DNV, 2017).

Future expectations regarding the 
world economy 
The shipping industry currently is con-

fronted with rapid challenges in relation with 
the improvement of technology. A futurist, 

Gerd Leonhard (2015) states that “Humanity 
will change more in the next 20 years than it 
has in the previous 300 years”. 

Based on the approaches and predic-
tions of some futurists:

- Change is no longer gradual, but sudden
- Collaboration between different sectors 

will increase significantly
- Digitalization will be the most significant 

factor in shaping these changes
Conclusion
It is clear that the growth rate of the 

world’s GDP growth and the growth of sea-
borne trade are closely related. As such, the 
growth of the world’s GDP can be used as 
an indicator in predicting the growth of 
seaborne trade. The prolonged decreases in 
world GDP and global trade herald a new 
economic crisis. 

Shipping is not a transparent industry 
and for that reason the data available for 
seaborne trade is not extensively reliable. 
However, the figures for world GDP and 
global trade volume can be used as a tool to 
forecast seaborne trade capacity. This data 
can also be used to predict fleet growth and 
subsequently, the requirement for seafarers.

It is not easy to formulate the requirements 
of the ships based on their type. But the trend 
introduced above can be used to formulate the 
requirements for the future. In terms of route 
planning, significant trade route changes in the 
next decade are not not expected, unless a sig-
nificant change occurs in emerging economies 
which may affect the world economy. 

Freight rate mechanisms should be 
considered by type of the cargo ships. The 
container freight rates have more stable 
growth patterns compared to those of bulk 
and tanker freights.

Shipping is a risk-laden and complex 
business. In all stages of business planning, 
high priority should be given to risk assess-
ment and management.
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The Turkish Navy on 13 Decem-
ber began sea trials of its first 
Reis-class air-independent pro-
pulsion (AIP) capable submarine, 
TCG Pirireis (S-330), in the Sea of 
Marmara.

The Piri Reis was joined by a 
tugboat and an S-70B Seahawk 
helicopter throughout the test, 
according to reports.

“We wish you safe cruises and 
successful missions in the opera-
tions to be carried out by our Piri 
Reis submarine,” the Ministry of 
Defense said in a tweet.

The TCG Pirireis was built at 
Gölcük Naval Shipyard as part of 
the Ministry of Defense New Type 
Submarine Project.

The vessels can deploy heavy-
weight torpedoes, anti-ship mis-
siles, and mines.

The single-hull submarines 
are equipped for missions includ-
ing littoral water operations, 
anti-surface and anti-submarine 
missions, intelligence, surveil-
lance, and reconnaissance, and 
special forces activities.

Reis class submarine 
specifications:
n Length: 68.35 m (224.2 ft)
n Beam: 6.30 m (20.7 ft)
n Height: 13,1 m
n Displacement: 1,850 t 
(1,820 long tons; 2,040 short tons)
n Speed): 10+ knot
n Speed: (submerged): 20+ knot
n Crew: 27
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Sea trials for Pirireis submarine commence

Silivri underground 
gas storage facility 
goes into service 
Operations at Türkiye's 
Silivri Underground Nat-
ural Gas Storage Facility 
resumed with increased 
capacity on 16 December.

President Recep Tayyip 
Erdogan and Energy and Nat-
ural Resources Minister Fatih 
Dönmez attended the open-
ing ceremony of the facility.

The storage capacity 
of 3.2 billion cubic meters 
increased to 4.6 billion 
cubic meters and the daily 
production capacity of 28 
million cubic meters rose to 
75 million cubic meters.

Two offshore platforms 
were established off the 
Silivri coast, both of them 
built relying on 100 percent 
domestic resources.

The facility, which will 
meet all of its electricity 
needs with a wind turbine 
with an installed power of 
4.2 megawatts, also stands 
out as the first facility in 
Türkiye to receive a carbon 
footprint certificate.

The facility is expected 
to meet 25% of Türkiye's 
daily gas needs during win-
ter days.

Salt Lake storage 
facility nearing 
completion 
Mewanwhile, Türkiye 

will also increase its nat-
ural gas storage capacity 
at the Salt Lake (Tuz Gölu) 
underground facility to 5.4 
billion cubic meters from 
the current 1.2 billion by 
2023, Dönmez said. 
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Head of Presidency of Defense 
Industries (SSB) İsmail Demir in 
a recent tweet said the domestic 
armed unmanned surface ves-
sel (AUSV) Albatros-S with swarm 
technology was gaining new 
capabilities.

On Twitter, Demir said that his 
agency had completed the third 
phase of the project, where the 

defense giant Aselsan-developed 
Albatros-S swarm capabilities 
were exhibited.

"We will continue to develop 
high-autonomy unmanned sea 
vehicles and expand our IDA 
(unmanned sea vehicle) family!

"In the third phase of the 
project, we implemented the 
8-swarm architecture. #Alba-

tros-S IDA swarm performs differ-
ent tasks, shares sub-tasks, and 
is divided into sub-swarms," his 
statement read.

The video shared by Demir, 
along with the Albatros-S’ high 
autonomy capabilities, showed 
automatic target detection, 
approaching the target with dif-
ferent maneuvers and engaging 
in a swarm.

Aselsan developed the new 
generation Albatros-S with sub-
contractors. Within the scope of 
the project, a tactical mesh com-
munication capability was creat-
ed for the maritime environment.

The approximately 7-meter 
(23-foot) long USV designed for 
swarm missions has a speed of 
over 40 knots, a cruising range 
of over 200 nautical miles and a 
significant payload capacity.

Swarm AUSVs will be able to 
continue their duty safely against 
various obstacles with capabili-
ties such as a domestic commu-
nication system, control system, 
multi-communication system 
architecture and a global nav-
igation satellite system (GNSS). 
The AUSVs also have the abil-
ity to maintain their duties in 
a non-communication environ-
ment.

24 NEWS

January 2023

Albatros-S surface vessels increasing capabilities

Steel cut 
for Maersk's 
methanol 
boxship
Container shipping major 
Maersk has launched the 
construction of its 16,200 
TEU dual-fuel container-
ships that can run on green 
methanol.

Namely, South Kore-
an shipbuilder Hyundai 
Heavy Industries hosted a 
steel-cutting ceremony for 
what is believed to be the 
first from the series.

The steel-cutting cere-
mony was attended by the 
representatives from HHI, 
Maersk and ABS, which will 
be in charge of classing the 
vessel.

Maersk's first newbuild 
from 16,000 TEU batch is 
expected slated for delivery 
in 2024. The six 17,000 TEU 
vessels are all to be deliv-
ered in 2025 and will sail 
under the flag of Denmark.
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Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda 
değişmez millî hedefi Mavi Vatan 
ve öncelikle Türk Devletleri Teşkila-
tı (TDT) olmalıdır. Gelecek 50 yılda 

güçlü ve güven ortamında yaşaya-
bilmesi için bu hedeflere ulaşması 
gereklidir. Mavi Vatan sınırlarımıza 
hâkim olmak, kararlılığımızı göstere-
cek politikalar üretmek, ilişki ve çıkar-
larımızı koruyacak denizcilik gücü-
ne kavuşmalıdır. Harp bahriyesinin 
yanı sıra deniz ulaştırma ve ticaretini 
geliştirmek zorunda olup bu mak-
sada ulaşmak içinde özellikle Kabo-
taj Kanunu’nun maddelerine uygun 
olarak uygulanması gereklidir. Deniz 
Ulaştırma, Ticaret ve Altyapı Bakanlı-
ğı kurulmalıdır. Eğitim programlarına 
okullarda okutmak üzere deniz çıkar 
ve ilişkilerimizi, Mavi Vatan kavramını 
anlatan ders konulmalı ve seçmeli 
ders olmamalıdır. Deniz ile ilgili her 

yatırım teşvik edilmelidir. Türkiye’nin 
bekası denizlerimize hâkim olmak-
tır. Biz denizlerimize hâkim olursak, 
TDT’nin denize kavuşması ve dün-
yaya açılması gerçekleşir. Toprak-
larının üzerinde enerji ve stratejik 
madenlerin bulunduğu Türk dünyası 
birlik olamamanın sıkıntısı ile doğu-
batı ekseninde âtıl bir durumdadır. 
Bu bölge gelecekte tüm jeopolitik 
kuramların değişebileceği bir konum-
dadır. TDT’nin kuruluş amacı Mavi 
Vatan'a ulaşmak olmalıdır çünkü bir 
kara ülkesi olan Türk devletlerinin 
yaşaması denizlere kavuşması ile 
olur. Topraklarında bulunan enerji 
kaynaklarının, özelliklede Hazar ve 
Karadeniz’deki hidrokarbon rezerv-

lerinin ekonomik olarak dünyaya 
ulaşması Türkiye yönünde ve Mavi 
Vatan yolu ile olacaktır. Sadece Orta 
Asya’ya bakmamalıyız. Son dönem-
de bir Orta Avrupa kara devleti olan 
Macaristan’ın TDT’ye gözlemci ola-
rak katılması Azerbaycan bağlantılı 
elektrik tedarik anlaşmasını (Karade-
niz’den geçişli) imzalaması önemlidir. 
Macaristan’da Türkiye’den çok Türk 
dili ve kültürü ile uğraşan Türkolog 
ve kurumların olması dikkate alındı-
ğında Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya 
uzanan bir Türk kültür dünyasının 
varlığı bir gerçektir. Türkiye artık batı 
ve güney eksenli politikalar yerine 
doğu/ batı ekseninde politikalara 
önem vermesi gerekli olacağı düşün-
cesindeyim. Çünkü AB’ye girmemiz 
olanak dışıdır, birbirleriyle anlaşama-
yan Arap dünyasıyla çıkar ilişkilerimiz 
kaygan zemindedir. Ancak TDT ile 
tüm bu politikaların sağlam temeller-
de olması için bir kültür ve dil devri-
mine ihtiyaç vardır. TDT’nin kuruluş 
protokolünde resmi dil Türkçe olma-
sına karşın konuşulan dil İngilizce ve 
aralarında hâlâ Rusça hâkim. Nasıl 
Türkiye dil devrimi yaparak Arap 
harflerinden ve Arapça/Farsça keli-
melerden azami şekilde uzaklaşarak 
gerçek Türk kimliğine kavuşmuşsa 
TDT ülkeleri de bu devrimini gerçek-
leştirmelidir. Özgüven dil birliği ile 
olur. Aksi takdirde Rusya bağımlılığı 
sürer. Dili yok etmediğiniz sürece o ırk 
yaşar. Bu ülkeler Türkiye üzerinden 
denizlere açılmak istorlarsa Rusya’nın 
liderliğindeki Bağımsız Devletler Top-
luluğu’ndan ayrılmaları gereklidir. 
Bu dönem en uygun zamandır Rus-
ya’nın ayrılan devletlere yaptırımı zor 
görünmektedir. O halde ilk yapılacak 
iş kültürel bağların kuvvetlenmesi ve 
dil birliğidir. İşte o zaman bir millet 
7 devlet diyebiliriz. Her devlet ortak 
çıkarlar doğrultusunda güç birliğine 
varırlarsa Türk dünyasının önün-
de kimse duramaz. Eğer Çin Halk 
Cumhuriyeti bir kutup olarak kontrol 
edilmek isteniyorsa sadece Pasifik’te 
deniz gücü ile kuşaklamaya almak 
ile kontrol edilemez. Doğu-batı ekse-
nindeki TDT bu kontrolü bu eksende 
sağlayarak Çin’i 2 cepheli bir politika 
izlemeye yöneltir. Ayrıca RF’nin Çin ile 
ortak kutup kurması zorlaşır. Bunun 
yanı sıra Rusya’nın da sadece eski 
Varşova Paktı ülkelere karşı hasmane 
tavırlarını dengeleyecektir. Gelecekte 
jeopolitik kuramlar değişecek derken 
bu güçten söz ettim. Bu güç Türk Dev-
letleri Teşikilatı’dır. Yakın Orta Asya 
adını verdiğim bu bölgeye hâkim olan 
ve kontrol eden güç Orta Doğu, Orta 
Avrupa ve Doğu Akdeniz’i kontrol 
eder. Bu bölge kontrol edilirse dünya 

ticaret yollarının önemli bir bölümü 
kontrol edilir. Bundan önceki egemen-
lik kuramları kara ve deniz eksenli 
olmuştur.  Ege, Karadeniz ve Doğu 
Akdeniz her ne kadar bir iç deniz 
olarak görülse de okyanuslara açılma-
daki köprü başlarıdır. Dolayısıyla ifade 
edilen bu düşünce kuramı ise kara ve 
deniz güçlerini bir arada tutmakta-
dır. Bu amaca ulaşmak için de Türki-
ye’nin Mavi Vatan'a sahip çıkarak onu 
koruması ve kontrolünde bir deniz 
geçiş sahası haline getirmesidir. Orta 
Asya Türk Devletleri’nin Mavi Vatan'ı 
Hazar Denizi’dir. Birbirine kanallar ile 
bağlanan nehirlerdir. Hazar Denizi 
kontrol edilirse batıdaki Mavi Vatan'a 
ulaşmak kolaydır. Bu millî hedefle-
ri ülkemizin büyük ülküleri olarak 
toplumumuza yerleştirmek gereklidir. 
Nasıl Yunanistan’ın ‘Megola İdea’sı, 
Rusya’nın “sıcak denizlere inme”si, 

“büyük Yahudi dünyası” ya da “büyük 
Ermenistan” ve benzerleri gibi, kom-
şularımızın hiçbir kültür, dil ve soy 
bağı olmayan hayâlleri hiçbir zaman 
gerçekleşmemiştir. Ama kamuoyun-
da hâlâ gündemdedir. Ancak aynı 
kültür, dil ve ırk bağları olan TDT’nin 
bu hedefe ulaşması doğaldır. Tarih-
te her Türk Boyu’nun kendi başına 
devlet kurma geleneği vardır. Bu 
nedenle birleşememişler ve tek güç 
oluşturmamışlardır. Bu nedenle de 
ömürleri çok uzun olmamıştır. Ancak 
aynı durum yine karşımıza çıksa da 
dünyanın gelişimindeki çıkar ilişkileri 
ülkeleri, ulusal çıkarlarını korumak 
için birleşmeye zorlamıştır. Eğer bu 
ülkelerin millî hedeflerinde aynı bir-
leşme sağlanırsa 21’inci yüzyıl “Türk 
yüzyılı” olarak tarihe geçebilir.

Sonuç olarak; yüzyıllar sonra Türki-
ye ve Türk dünyasının önüne bir fırsat 
çıkmıştır. Asgari müşterekte birleşerek 
çıkar birliğini oluşturmak, dil ve kültür 
birliğine ulaşarak da doğu batı ekse-
ninde kıtasal bir güç olarak ortaya çık-
maktır. Bir güç olarak yaşaması için de 
Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını koru-
yacak hak ve menfaatlerine uygun 
politikalarla denizcilik gücünü güçlen-
dirmektir. Denizler ülkelerin yaşaması 
için var olan can damarlarıdır. 

Devletler denizlere hâkim olduk-
larında büyür, denizleri ihmâl ettikle-
rinde yıkılırlar.
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Türkiye'nin önem vermesi gereken 
millî ve stratejik hedefleri

Cumhuriyetin 100’üncü yılında:Türkiye’nin jeopolitik 
konumunun önemini 
görmek için bir dünya 
haritasına dikkatle 
bakmak yeterlidir. 
Tıpkı Keops piramidi 
gibi dünyanın merke-
zindedir. Nasıl Keops 
piramidinin batısı ile 
doğusundaki karalar 
ve denizlerin yüzöl-
çümleri bir yerde eşit-
se Türkiye de batı ve 
doğunun neredeyse 
aynı oranda çıkarla-
rının geçiş köprüsü 
olup bunu kontrol 
eden merkez ülke 
konumundadır
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Küresel ısınma kaynaklı iklim 
değişikliğinin denizlerde iyice 
kendini göstermesi ve Ulus-
lararası Denizcilik Örgütü 
(IMO)’nün 2050 hedefi doğ-
rultusunda getirdiği regü-
lasyonlar sonrası denizcilik 
sektörü hızlı bir dönüşüme 
girmiş durumda. Bu anlamda 
sektörün önde gelen şirketleri 
de yatırımlarını ve hedefleri-
ni tamamen yeşil yakıtların 
geliştirilmesine ve yeşil ticaret 
koridorları oluşturulmasına 
yöneltmeye başladılar. Türki-
ye’den de bu yatırımlara yöne-
lik çalışmalar giderek artıyor. 
Türk firması GENKA Shipbu-
ilding yeşil yakıt araştırmala-
rında öne çıkan tercihlerden 
olan metanol konusunda en 
çok yatırım yapan şirketler-
den Stena Line için metanol 
bunker gemisi inşa ediyor.

Proje hakkında bilgi alabilir 
miyiz? Nasıl gelişti?

Projemize 2021 yılının Ara-
lık ayında başladık. Aslında biz 
bu projeyi açığa yapmak için 
başlatmıştık. Projenin dizay-
nını yaparken de İskandinav 
şirketlerine yönelik bir tasa-
rım yürüttük. Güverteyi kapalı 
yaptık. Onların yeni şekil kafa 
yapılarına ve standartlarına 
göre dizayn ettik. Daha deniz-
ci olmasına gayret ettik. Daha 
yüksek mukavemete sahip, dal-
galı ve soğuk havalarda seyir 
etmeye uygun dizayn ettik. 

Bu sürece kadar zaten 
önceki projemiz olan iki yeni 
inşa gemiyi 2018 ve 2020’de 
Norveç ve İsveçli firmalara 
satmıştık. O dönemde de müş-
terileri anlamaya başlamış-
tık. Tonajı büyütmek istedik 
ve 2.000 dwt’e geçtik. Dizayn 
çalışması oil tanker olarak 
başlamıştı. Daha sonra bizim-
le mart ayında irtibata geçen 
müşterimiz geminin kiracısı 
olacak olan OljOla Shipping’in 
sahibi Tom Nilsson şirketimizi 
ziyaret etti. Onunla görüştük-
ten sonra bütün planlamanın 
Stena Line’ın bünyesindeki 
Stena Oil’in gemiyi alması 

ve işletmesinin OljOla Ship-
ping tarafından yürütülmesi 
yönünde gelişti. Stena Line 
pek çok alanda çalışma yürü-
ten oldukça büyük bir şirket. 
Kendi limanlarından kendi 
gemilerine yakıt ikmali ger-
çekleştiren ve bu gemilerin de 
işletilmesi için dışarıdan şir-
ketlerle anlaşan bir kuruluş. 

OljOla Shipping bizimle 
görüştükten sonra tasarladı-
ğımız geminin aradıkları gemi 
tipine uygun olduğuna dair 
görüşlerini Stena’ya bildir-
di. Daha sonra Stena bizim-
le iletişime geçti. Mayıs sonu 
gibi ziyarete geldiler ve bir ön 
görüşme gerçekleştirdik. Yaz 
ayları boyunca görüşmeleri-
miz devam etti. Ekim ayının 
sonuna doğru da imzaları 
attık. Gemiyi oil tankerden 
kimyasal tankere dönüştür-
memizi istediler ve metanolle 
çalıştıracakları gemilere yakıt 
sağlamak amacıyla kullana-
cakları bir gemiye dönüştür-
memizi istediler. 

Bölgedeki metanol bun-
ker ağının bir parçası oluyo-
ruz. Stena aynı zamanda bu 
metanolü sağlayacağı termi-
nali de inşa ediyor. Biz de bu 
metanolü taşıyacak bunker 
tankerini inşa ediyoruz. 

Metanol taşıyıcı nasıl 
özelliklere sahip olacak? 
Nerede inşa ediliyor?

Gemimiz bir kimyasal 
tanker. 2000 dwt ölçülerinde 

MarineLine coating kullanı-
lan bir tanker inşa ediyoruz. 
MarineLine’ın metanol taşı-
yan tankerlerin kaplaması 
konusunda alternatifi bulun-
muyor. Güvertede üç tane 
screw pompası bulunuyor. 
Çok ciddi bir yükleme ve tank 
tahliye hattı yaptık. 5 tonluk 
bir gemide bile böyle karma-
şık bir hat olmayabilir. Çok 
spesifik bir tasarım istedi-
ler. Navigasyon ekipmanları 
çok üst düzey. 10.000 dwt’lik 
bir gemide kullanılabilecek 
sistemler tercih edildi. Satı-
cı bile bu konuda şaşırmış 
durumda. İskandinav ülkeleri 
gemi personeli için konforun 
en üst düzeyde yapılmasını 
istiyor. Ses izolasyon sistem-
leri üst düzeyde. GENKA’nın 
bütün yeni inşa projelerini 
tasarlayan Oktay Bayram 
bu gemiyi tasarladı. Genka 
olarak Pendik’teki İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı’ndan 

bir yer kiraladık. Burada aynı 
anda iki gemi inşa ediyoruz. 
Bir gemiyi de ABD’li bir şirket 
için inşa ediyoruz. 

Kendi tersanemizi inşa 
ettiğimiz zaman Genka Ship-
yard adını alacağız. 5 sene 
içerisinde de kendi tersane-
mizi inşa etmeyi planlıyoruz. 

ABD projesi hakkında bil-
gi verebilir misiniz?

Oil tanker sınıfında 700 
tonluk Bahamalar’da çalı-
şacak bir gemi yapıyoruz. 
Pazar artık oradan doğru 
buraya geliyor. ABD pazarı 
artık Türkiye’den gemi ithal 
edildiği bir döneme girdi. 
Çin’in kendini kapatması 
da Avrupa ve ABD’yi Türki-
ye pazarına doğru yönlen-
diriyor. Biz 50 yıldır tanker 
işletmeciliği yapan bir fir-
mayız. Babadan oğula geçen 
bir tecrübemiz var. Bu tec-
rübeyi, know how’ı armatör 
gözünden, armatör müşte-
rilerimize gemi inşa ederek 
paylaşıyoruz diyebiliriz. 

Mevcut jeopolitik geliş-
meler ve pandemi kapama-
ları tedarik süreçlerini nasıl 
etkiledi? Bu zorlu süreci 
nasıl geçiriyorsunuz?

Ukrayna kapanmadan 
önce çelik 1000 dolardı. 
Savaş başladığında fiyatlar 
1900 dolarlara çıktı şimdi 
1050 dolar. Yani dünya her 
zaman kendi için farklı yol 
bulacaktır ve ticaret iş yapı-

labilir seviyelere gelecektir. 
Tedarikler Çin’deydi ve uzun 
tedarik süreçleri başladı. 
Şimdi Çin’i kapattılar. Alter-
natif arayışına gittiler. Tür-
kiye, Polonya gibi ülkelere 
yöneldiler. Özellikle Polonya 
yan sanayi altyapısını olduk-
ça geliştirdi. Çok büyük bir 
rakibimiz. Tedarik süreçleri 
de yavaş yavaş düzelmeye 
başladı ancak hâlâ olduk-
ça sıkıntılı olan konular da 
bulunuyor. Örneğin çip prob-
lemi nedeniyle çip fabrikala-
rı açılması konuşuluyor. 

Önümüzdeki sene hepimi-
zi yüksek zamlar bekliyor. Bu 
sadece Türkiye için geçerli 
değil tüm dünya için geçerli. 
Biz ilk defa Avrupalı tedarik-
çilerimizden 3-4 defa fiyat 
artışı geldiğini gördük. İlk 
defa bize fiyat garantisi vere-
mediklerini gördük. 

Biz tüm işlerimizi öz kay-
naklarımızdan karşılıyoruz. 

Bundan sonraki süreçte-
ki hedefleriniz nelerdir?

Bugün metanolü taşıyan 
gemileri yaptığımız gibi yarın 
metanolle çalışacak gemile-
ri de yapacağız. Bu mantıkta 
hareket etmeliyiz. Önümüz-
deki süreçte sadece yeşil 
yakıtlarla çalışan gemilere 
yönelik siparişler gelecek. Biz 
de bu nedenle teknolojik alt-
yapımızı buna göre geliştir-
meli ve bu konuda know-how 
oluşturmalıyız. 
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Kerem Akbaşoğlu

Iskandinav Stena Line 
metanol bunker ağını 
oluşturma konusunda 
Türk gemi inşa şirketi 
GENKA Shipbuilding ile 
metanol taşıyıcı inşası 
için sözleşme imzala-
dı. GENKA Shipbuilding 
Genel Müdürü Kerem 
Akbaşoğlu ile metanol 
taşıcıyı projeleri ve gelecek 
yatırımları hakkında bir 
sohbet gerçekleştirdik

'Metanol bunker ağının bir parçası oluyoruz'
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Efendim, 32 yıl üniformasını şerefle taşı-
dığım Deniz Kuvvetlerimizin takdirleriyle, 
tasarım, inşa ve proje yönetim aşama-
larının neredeyse tamamında görevlen-
dirildiğim Millî Gemi-MİLGEM projesi 
sayesinde edindiğim harp gemisi tasa-
rım, inşa ve proje yönetim süreçlerine 
ilişkin bilgiler bende kalmasın, en azından 
genç mühendis/mühendis adaylarına bir 
faydam olsun diye uzun zamandır kale-
me almak istediğim bu makalenin baş-
lığı aslında “Muharip Bir Harp Gemisinin 
Planlama, Tasarım, İnşa Ve Proje Yönetim 
Süreçleri” idi. Ancak tüm konuyu bu baş-
lık altında toplarsam değerli editörüm 
Yeliz Hanım’ın tansiyonunu yükseltirim 
diye düşünerek konuyu sadece “Tasarım” 

süreçlerinin kısa bir özeti ile kısıtladım. 

Gelelim konumuza… 
Genel anlamda “askerî gemi” olarak 

sıfatlandırılan harp gemilerini, bir deniz 
kuvvetlerinin denizde ana vurucu unsu-
runu oluşturan “Muharip Gemiler” ve bu 
gemiler ile bu gemilerin oluşturduğu filo-
tilla/filolara gerek lojistik ve gerekse muha-
rebe desteği sağlayan “Yardımcı Gemiler” 
şeklinde iki ana sınıfa ayırabiliriz. Yazımı-
zın esasını oluşturan “Muharip Gemileri” 
ise Suüstü ve Sualtı Muharip Gemileri 
şeklinde ayrıma tutmak doğru olacaktır.

Muharip suüstü gemileri, boyut, tonaj 
ve kabiliyetlerine göre; kruvazör, muh-
rip, fırkateyn, korvet, hücumbot, karakol 
gemisi, mayın gemileri v.b. tiplere ayrılır-
ken, muharip sualtı gemileri için ise örnek, 
denizaltılardır.

Peki, bir muharip geminin tasarım 
süreci nasıl başlar, sürer ve sonlanır? 

Bu kapsamda ilk aşama şüphesiz ki; 
küresel ve çevresel tehditlerin analiz edil-
mesi sonucu millî savunma stratejileri ile bu 
stratejiler doğrultusunda ülke silahlı kuvvet-
lerinin denizde savunma ve muharebesini 
gerçekleştirecek deniz kuvvetlerinin harp 

araç-gereç ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 
Bu ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenen 

ana karakteristik özelliklerine (geminin 
tipi, öngörülen birincil ve ikincil görevleri, 
hızı, muharebe ve savunma isterleri vb.) 
karar verilmesi ve tedarik bütçesi öngö-
rülerinin de oluşturulması ile konu artık 
teknik boyuta taşınır ve gemiye ait tekne, 
makine, elektrik, silah ve savaş sistemleri-
nin tanımlandığı detaylı teknik gereklilik-
ler dokümanı hazırlanır ve gemi tasarım 
fazı başlar.

Konsept tasarım: İlk aşama “Konsept 
Tasarım” aşamasıdır ki bu aşamada eldeki 
veriler ve teknik gereklilikler çerçevesinde 
tasarlanacak gemiye ait fizibilite çalışma-
ları yapılarak ana konsept belirlenir. 

Bu aşamanın en önemli çalışmaların-
dan biri regresyon analizleridir. Yapılan bu 
analizler sonucunda talep edilen tipteki 
platformun ana boyutları ile deplasman 
tonajı yaklaşık olarak tahmin edilir, harp 
platformu olması nedeniyle burada silah 
ve sensör isterleri de göz önünde bulun-
durularak üst yapı tasarımı (top-side tasa-
rım) kavramsal ve taslak olarak gerçekleş-
tirilmiş olur.

Konsept tasarım aşamasının sonu-

cunda kısaca, platforma ait yaklaşık ana 
boyut ve deplasman değerleri, yaklaşık 
güç (ana tahrik sistemi) ihtiyacı ile taslak 
üst görünüm (silüet) elde edilmiş olur.

Konsept tasarım girdileri: Gemi tipi, 
hızı, teknik isterleri, geminin ana ve ikincil 
görev tanımları.

Konsept tasarım çıktıları: Yaklaşık 
ana boyutlar, deplasman tonajı, yaklaşık 
kurulu güç (ana tahrik sistemi) ihtiyacı, 
top-side tasarım.

Ön tasarım: Sıradaki aşama; tasarı-
mın, deyim yerindeyse, ilmek ilmek örül-
düğü “Ön Tasarım” aşamasıdır. Bu aşa-
mada artık mühendislik hesapları anla-
mında hızla ilerlenmeye başlanır, burada 
en önemli süreç; tipi, ana boyut ve dep-
lasman değer tahminleri tamamlanan 
gemi teknesinin form katsayılarının ve 
dolayısıyla sualtı formunun belirlenmesi, 
bir diğer deyişle, tekne sualtı form optimi-
zasyonunun yapılmasıdır. 

İlk etapta belirlenen sualtı formunun 
defalarca iterasyonu ve “direnç”, “güç”, 

“ağırlık” vb. hesap/analizler sonucunda 
form belirli bir değere getirilmiş olmakla 
birlikte çağımızda her ne kadar gemi tasa-
rım yazılımları oldukça ileri seviyede doğru 
sonuçlar veriyor olsa da formu nihayetlen-
dirmede vazgeçilemeyecek faaliyet “Tek-
ne Model Deneyi”nin (literatürde; “çekme 
tankı testleri (towing tank tests) olarak da 
isimlendirilmektedir) gerçekleştirilmesidir. 

Bu deneyde, deney havuzunun boyut 
ve kabiliyetleri çerçevesinde gemi tekne-
sinin belli bir ölçekte modeli üretilir ve 
bu model, havuzda muhtelif hızlarda ve 
simüle edilen muhtelif deniz durumların-
da çekilerek elde edilen değerlerin analiz 
edilmesiyle sonuca ulaşılır.

Ön tasarım girdileri: Teknik gerekli-
likler, gemi tipi, hızı, yaklaşık ana boyutlar, 
deplasman tonajı.

Ön tasarım çıktıları: Gemi form katsayı-
ları, tekne sualtı formu, tekne endaze planı 
ve ofset tablosu, ana boyutlar ve deplasman, 
3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım (CAD) 
modeli, belirlenen boyut ve deplasmandaki 
gemiyi istenilen hıza ulaştıracak kurulu güç 
değeri (ana makine(ler) ve bileşenleri), ön 
ağırlık, ön stabilite, ön denizcilik, ön manev-
ra, ön boyuna mukavemet vb. hesap/ana-
lizleri, taslak Genel Yerleşim Planı, taslak 
Makine Daireleri yerleşim planı, taslak Elek-
trik Güç Analizleri (yardımcı makine güç 
ihtiyacının belirlenmesi).

Kontrat tasarım: Ön tasarım sonrası 
sırada “Kontrat tasarım” vardır. Bu aşama, 
adından da anlaşılacağı üzere, gemi teda-
rik sözleşmesinin imzalanmasına yönelik 
olarak, önceki aşamalardan gelen eldeki 
tüm veriler ışığında gemiye ait her türlü 
sistem/cihaz/ekipman ve malzemenin 
detaylı olarak belirlendiği ve kâğıda dökül-
düğü aşamadır. 

Burada artık, gemi inşa konseptinin 
belirlenmesinden (bloklar halinde jig üze-
ri inşa, blokların donatılarak veya dona-
tılmadan birleştirilmesi, kuru havuzda 
inşa, kızakta inşa vb. kararların verilme-
si) ana inşa malzemelerine, hangi güçte 
ana makine/yardımcı makinelere ihtiyaç 
duyduğumuzdan, donatım ve gemicilik 
ekipmanlarına, silah/sensörlerden, perso-
nel yaşam mahalli ihtiyaçlarına kadar 
gemiyle ilgili her detaya karar verilmelidir. 
Sistem/cihaz/ekipman ve malzemelere 
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Muharip harp gemisi tasarım süreçleri 
Müh. Kd. Albay (E) 
Gemi Inşa Yük. 
Müh. Kerem Orçun 
Yüksekdağ bir muha-
rip geminin planlama, 
tasarım ve inşa süreç-
lerini MarineDeal News 
okurları için kaleme aldı

ait marka/model bilgileri belirlenememiş 
olsa da tüm bunlara ait genel teknik 
karakteristikler ile ihtiyaç miktarları bu 
aşamada belirlenmiş olmalıdır.

Kontrat tasarım girdileri: Teknik 
gereklilikler, önceki aşamaların çıktıları.

Kontrat tasarım çıktıları: Gemi inşa 
şartnamesi (Ana sözleşme teknik eki), 
Genel yerleşim planı ilk versiyonu. 

Detay tasarım: Ve artık zorlu süreç-
ler bitti, sözleşme imzalanarak yürürlü-
ğe girdi derken daha zorlu ve yoğun bir 
süreç ile karşı karşıyayız. Buyurun girelim 
detaya, girelim ama ufak detaylarda da 
boğulmayalım…

Efendim şaka bir yana; daha fazla 
işgücüne ve zamana, daha güçlü yazılım 
ve donanıma, daha fazla da paraya ihti-
yaç duyulacak, ama tamamlanmasıyla 
birlikte ilk sac kesiminin yapılarak inşa-
nın başlayacağı, yani bilgisayar ortamında 
tasarlanan geminin artık somut olarak 
inşa edilmeye başlanacağı bir aşamadayız.

Aslında teorik olarak her ne kadar 
detay tasarım bittikten sonra inşa baş-
layacak olsa da pratikte öyle uygulana-
mıyor, detay tasarım belirli bir olgunluğa 
getirildiğinde ilk sac kesimi ile birlikte 
inşa fazı da başlıyor. İnşa sahasından 
gelen geri bildirimler göz önüne alındığın-
da ise gerçekte inşa ve donatım bitip de 
gemi teslim edilene kadar devam eden 
bir süreç oluyor detay tasarım.

Bu aşamada, adı üzerinde, eldeki şart-
name ve diğer teknik veriler çerçevesinde 
gemiye ait tüm detaylar (tabiri caizse 
gemi üzerinde iğneden ipliğe kadar ne 
varsa, marka-model, boyut, teknik özel-
likler vb.) belirlenerek 3 boyutlu CAD 
modeli üzerinde işleniyor, işçilik, montaj, 
yerleşim, izometri vb.resimleri hazırlanı-
yor, tedarikleri gerçekleştiriliyor, ambar-
lama ve stok kontrolleri yapılıyor ve gemi 
inşa planına göre günü gelenler gemide 
yerlerini alıyorlar.   

Detay tasarım girdileri: Gemi inşa 
şartnamesi, sistem/cihaz/ekipman teknik 
özellikleri.

Detay tasarım çıktıları: Her türlü 
işçilik, montaj, izometri, yerleşim, silah/
savaş sistemleri entegrasyon resmi. Sis-
tem/cihaz/ekipman ve malzeme listeleri. 
Nihai ağırlık, stabilite, denizcilik, mukave-
met vb. hesap/analizleri. Entegre Lojistik 
Destek dokümantasyonu…vb.

Yazımın girişinde de belirttiğim üzere 
burada harp gemisi tasarımına ilişkin 
aşamaları mümkün olduğunca özetleye-
rek sizlere sunmaya çalıştım. 

Planlama, inşa/donatım ve proje 
yönetim süreçlerinden bahsedeceğim 
yeni makalelerde görüşmek üzere 2023 
yılının sizlere, ülkemize ve tüm insanlığa 
sağlık, huzur, mutluluk ve şans getirmesi-
ni temenni ediyorum… 

Kalın sağlıcakla…M i M A R L I K

www.alfadecor.com

Kanıtlanmış
Mükemmellik...

Alüminyum Mobilyanın
Hafif, Sağlam ve 
Ergonomik yönüyle
tanışın.

Kerem Orçun Yüksekdağ
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İskoçya’da devlet tarafından 
desteklenen taşımacılık şirketi 
Caledonian Maritime Assets Ltd 
(CMAL), iki yeni feribot inşası için 
Cemre Tersanesi’yle anlaşma 
imzaladı.

İki yeni geminin Uig, Loch-
maddy ve Tarbert (Harris) arasın-
daki taşıma işlemlerini destekle-
mesi amaçlanıyor.

Bu girişimin Lochmaddy ve 
Tarbert'e giden Little Minch rota-
ları için iki yeni gemi satın alma 
yolunda atılmış büyük bir adım 
olduğuna değinen CMAL’in Vası-
talar Direktörü Jim Anderson, “Bu 
feribotlar, şu anda yürürlükte olan 
ortak gemi operasyonu yerine 
yoğun sezonda North Uist ve Har-
ris'e özel hizmetler sunacak” dedi.

İskoçya Ulaştırma Bakanı Jenny 
Gilruth ise "Niyetimiz, bu gemile-
rin Lochmaddy ve Tarbert'e giden 
Skye üçgeni rotalarında konuş-
landırılması ve yoğun sezonda 
vatandaşlarımıza özel hizmetler 
sunarak kapasite ve dayanıklılı-
ğı önemli ölçüde artırma fırsatı 
yaratması. Ayrıca, Vessel 802'yi 
alternatif bir rotada konuşlandır-
mak için tüm seçeneklerin değer-
lendirilmesine de izin verilecek. 
Bu seçeneklerin tümü, yoğun 
sezonda Arran'a gidiş ve dönüşte 
ek kapasite sağlamak için potan-
siyel olarak kardeş gemisi M/V 
Glen Sannox ile birlikte faaliyet 
göstermesi de dâhil olmak üze-
re ada topluluklarıyla tartışılacak” 
açıklamasını yaptı. 

Yeni feribotlar, Cemre'nin İskoç-
ya'nın batı kıyısındaki İç Hebrides 
Adaları’nın en güneyindeki Islay 
için inşa ettiği feribotlarla aynı 
özelliklere sahip olacak.

Yani, Mart 2022'de tersane, 
Islay rotalarına yönelik iki feribo-
tun inşası için 91 milyon sterlinlik 
(109,7 milyon dolar) bir sözleşme 
kazandı. 94,8 metrelik araç yolcu 
vapurlarının her biri 450 yolcu 
ve 100 otomobil veya 14 ticari 
araç kapasitesine sahip olacak ve 
güzergâhlarda araç ve yük kapa-
sitesinde toplamda yüzde 40 artış 
sağlayacak. Şirket, karbon azaltı-
mının gemi tasarımında önemli 
bir faktör olduğunu ve yeni feri-
botların emisyonlarda önemli bir 
azalma sağlamasını beklediklerini 
söyledi.

İlk gemi için ilk çelik Ekim 
2022'de kesildi ve feribotun Ekim 
2024'e kadar teslim edilmesi bek-
leniyor. İkinci geminin ise 2025'in 
başlarında onu takip etmesi plan-
lanıyor.

10 yıllık yatırım programının 
bir parçası
Feribotlar, CMAL'in 2021'den 

2026'ya kadar beş yıl boyunca 
İskoç Hükûmeti'nden 580 milyon 
Sterlin ile desteklenen 10 yıllık 

yatırım programının bir parçasını 
oluşturuyor. Planlar, filo için 21 
yeni gemi ve yüksek bütçeli liman 
iyileştirmesi sağlayacak. Altya-
pıyı önümüzdeki 10 yıllık süreç-
te geliştirmek adına çalışmalar 
sürüyor. Bu kapsamda 2026'dan 
itibaren gerekli planları finanse 
etmek için daha yüksek yatırımlar 

yapılması planlanıyor.
Cemre tarafından yapılan son 

güncellemeye göre, Kasım 2017'de 
denize indirilen 801 hull nolu 
Glen Sannox'un tamamlanması 
için hedef tarih Mayıs 2023 olarak 
kalırken, 802 Hull nolu gemi için 
teslimat Mart 2024 olarak belir-
lendi.
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Kısa vadede görülemeyen fakat 
istatistiki bilimsel çalışmalar 
sonunda açıkça belli olan gerçek; 
sera gazlarının salınımı sonucun-
da dünyanın her yıl daha çok ısın-
dığı ve bugünden yeterli önlemler 
alınmadığı takdirde iklim değişik-
liğinin gelecek nesilleri olumsuz 
etkileyeceğidir.

İklim değişikliğinin en çok etki-
li olduğu bölge Kuzey Kutbu’dur. 
Kuzey Kutbu’ndaki buzulların eri-
mesi ile bu bölge ticari deniz trafi-
ğine açılacak, deniz ticaret rotaları 
değişecek, bölgedeki balıkçılık ve 
hidrokarbon kaynaklarının payla-
şılması açısından yeni uluslarara-
sı rekabet alanı oluşacaktır.

Kısa ve orta vadeli planlama-
larda dikkate alınmayan bu husus 
tüm dünya ile birlikte ülkemizi 
de ilgilendirdiğinden incelenmeye 
değer bir konudur.

Bulgular:
Bilimsel çalışmalar 21’inci yüz-

yılda yeryüzünün 1,4 ila 5,8 derece 
daha ısınacağını göstermektedir. 
Bu ısınma Kuzey Kutbu’nda daha 
çok etkili olacak, buradaki buzullar 
hızla eriyerek ve muhtemelen 2050 
yazında tamamen yok olacaktır. 
2050’den önce de Kuzey Kutbu’nun 
önemli bir bölümü yılın belli ayla-
rında deniz ulaşımına açılmış ola-
caktır. Bu durum Kuzey Kutbu’nu 
en önemli küresel deniz ticaret 
yolu haline getirecektir. Gemi inşa 
teknolojisindeki gelişmeler Kuzey 
Kutbu’ndaki hidrokarbon rezervle-
rinin aranıp çıkartılması için bölge-
nin tamamen deniz trafiğine açıl-
masına gerek bırakmamaktadır.

Etkiler:
Bu gelişmeler uluslararası 

jeopolitik ve ekonomik ilişkileri 

önemli ölçüde değiştirecektir.  
Kuzey Buz Denizi (Arktik Okya-

nusu) teknolojik olarak gelişmiş 
ülkelerle çevrilidir (ABD, Rus-
ya, Kanada, Danimarka, Norveç). 
Buzulların erimesi ile bu ülkeler 
denizin altındaki ekonomik kay-
nakları arama ve çıkartma konu-
sunda rekabete gireceklerdir. 

Ayrıca bölgenin (en azından 
belli aylarda) deniz trafiğine 
açılması ile dünyanın ekonomik 
merkezleri (Asya Pasifik, Amerika, 
Avrupa) arasındaki ticaret yolları 
önemli ölçüde kısalacaktır. Avru-
pa ile Asya arasındaki yol kutup-
tan geçtiği takdirde Süveyş Kanalı 
rotasına göre yüzde 40 daha kısa 
olacaktır. Yokohama (Japonya) ile 
Rotterdam Limanları arasındaki 
mesafe Pasifik-Hint Okyanusu, 
Kızıldeniz-Süveyş-Akdeniz-Cebe-
litarık rotasında 21 bin kilometre 
iken Kuzey Buz Denizi’nden geçen 
rota 13 bin 700 kilometredir. Bu 
durumda taşıyıcılar kuzey rotayı 
tercih edeceklerdir.

Trans polar rotanın yılın 
çoğunda deniz trafiğine açılması 
önümüzdeki 10-20 yılda gerçek-
leşecektir. Bu takdirde yukarıda 
belirtilen ekonomik güç merkez-
leri arasındaki mesafeler kısalaca-
ğından ticaret hacmi da artacaktır.

 Buzulların erimesi balıkçılık 
sektörünü de etkileyecektir. Halen 
Kuzey Kutbu’nda yaşayan deniz 
canlıları tür bakımından sınırlı 
sayıdadır. Buzulların ermesi ile 
daha ılıman denizlerde yaşayan 
canlılar da buraya gelecek, çeşit-
lilik ve kaynak artacaktır. Bu da 
komşu ülkeler arasında balıkçılık 
rekabetini doğuracaktır.

Kuzey Kutbu’nun trafiğe açıl-
ması sadece bu bölgedeki hid-
rokarbon rezervlerinin değil, Rus 
rezervlerinin (özellikle Sibirya’daki 
zengin rezervlerin) de pazarlara 
ulaştırılmasını kolaylaştıracaktır. 

Kuzey Kutbu’nun ulaşıma 
açılması ve buradaki hidrokar-
bon rezervlerinin paylaşılması 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi (UNCLOS-III)’ne göre 
deniz yetki alanlarının paylaşımı 
konusunda kıyı devletleri arasın-
da anlaşmazlıklara belki de çatış-
malara yol açabilecektir.

Türkiye açısından olası 
senaryolar:
 Rus petrollerinin Karadeniz 

yerine Kuzey Buz Denizi’nden 
sevk edilmesi Türk Boğazlarında-
ki Rus petrol trafiğini azaltacaktır.

Sibirya petrolünün Kuzey Buz 
Denizi’nden piyasaya daha kolay 

arzı petrol fiyatlarını düşürecektir.
Asya Pasifik ile Amerika ve 

Avrupa arasındaki deniz ticaret 
yolunun daha kısa olan Kuzey 
Kutbu rotasına kayması halinde 
Akdeniz’in deniz ticareti bakımın-
dan önemi azalacaktır. Fakat Orta 
Doğu petrolünün Avrupa ve Ame-
rika’ya ulaştırılması yine Akdeniz 
üzerinden devam edecektir.

Buzulların erimesi ile deniz 
seviyesi yükselecek tuzlu su dere-
lere karışacak, yeraltı suları aza-
lacak, içme suyu sıkıntısı oluşa-
bilecektir.

İklim değişikliği ve su sıkıntı-
sı Orta Doğu’da ve Orta Asya’da 
daha çok hissedileceğinden bu 
bölgeden ülkemiz üzerinden batı-
ya göçler artacak bu da güvenlik 
sorunları yaratacaktır.

Kuzey Buz Denizi’ne kıyıdaş beş 
ülkeden dördü (ABD, Kanada, Dani-
marka, Norveç) halen NATO üyesi-
dir. NATO’nun etki ve ilgi alanı bu 
yönde genişleyecektir. İsveç ve Fin-
landiya NATO üyesi oldukları tak-
dirde örgüt bölgede Rusya’ya karşı 
daha avantajlı duruma gelecektir.    

ABD’nin NATO’yu da kullana-
rak Rusya’yı çevreleme politikası 
bu bölgeye uzanabilecektir 

Türkiye Rusya ile ABD/NATO 
arasındaki bu yeni anlaşmazlık 
konusunda bir tutum belirlemek 
durumunda kalacaktır.  

1Lessie C.Carnan, “economic and stra-
tegicimplications of ice free arctic sea”  
Globalization And Maritime Power, Ed. 
Sam Tangredi,National Defense Univer-
sity Press, Washington, 2002,p.171

Kuzey Buzullarının erimesinin stratejik sonuçları1

Dr. Cihangir Dumanlı

Sanmar Tersanesi, İngiltere'nin 
en büyük bağımsız aile römor-
kör şirketi olan SMS Towage'a iki 
römorkör daha teslim etti.

Daha önce Sanmar'ın kendi 
filosunda çalışan bu iki RAm-
parts 2200 sınıfı kardeş römor-
körün teslimatıyla birlikte San-
mar'ın SMS Towage'a teslim 
ettiği toplam römorkör sayısı 
14'e yükseldi. Şirketler arasın-
daki ilk alışveriş ise 2008 yılında 
teslim edilen SCOTSMAN.

Türkiye'de görev yaparken 
SIRAPINAR XVIII ve SIRAPINAR 
XV olarak bilinen römorkörler, 
yeni sahibi tarafından TRU-
EMAN ve KINGSMAN olarak 
adlandırıldı. Römorkörler Birle-
şik Krallık'taki Humber, Bristol 
Channel, Belfast, Portsmouth, 
Teeside ve Tyne Nehri’nde görev 
yapacak.

İkiz römorkörler, Kanadalı 
tasarımcı Robert Allan’ın RAm-
parts 2200 tasarımına göre inşa 
edildi.  Römorkörler, 22,4 metre 
tam boya, 10,84 metre kirişe, en 
az 4,4 metre drafta ve yaklaşık 

4,85 metre seyir draftına sahip.
Z-tahrikli ve dizel motor-

lu römorkörler, insanların az 
sayıda bulunacağı operasyon-
larda kullanılmak ve açık deniz 
gemileri için gemi elleçleme 
görevlerinin performansında 
maksimum verimlilik sağla-
mak için tasarlandılar. Her ikisi 
de iki Caterpillar 3512 C ana 
motorla çalışıyor ve motorla-
rın her biri 360 derece Azimut 
Schottel SRP 360 FP iticile-
ri çalıştırmak için 1.600 dev/
dak'da 1.500 kW enerji üretiyor.

TRUEMAN ve KINGSMAN, 

önde 52, arkada 49 ton çek-
me kuvvetine ve 11,5 deniz mili 
serbest çalışma hızına sahip. 
Römorkörlerin tank kapasiteleri 
yaklaşık 72 metreküp fuel oil, 
10,8 metreküp tatlı su ve 2,4 
metreküp köpük tankını içeriyor. 
Römorkörlerde ayrıca 1.200m3/
saat kapasiteli bir yangın sön-
dürme pompası bulunuyor.

Hem TRUEMAN hem de 
KINGSMAN, RINA tarafından 
CX Tug X AUT-UMS, INWA-
TERSURVEY, Unrestricted 
Navigation, MLC DESIGN ola-
rak klaslandı.

Sanmar iki römorkör daha teslim etti
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Deniz yolu taşımacılığı, kıtalara-
rası mesafelerde, büyük hacim-
lerde en ucuz yük taşımacılığı 
için tek seçenek olması nedeniy-
le dünya ticaretinin vazgeçilme-
zi olup, tüm taşımacılık modları 
arasında payı yaklaşık yüzde  
85 ’i bulmaktadır.

Deniz yolu taşımacılığı hiz-
metin sürekliliğine göre tramp 
ve liner taşımacılık olarak iki 
gruba ayrılmaktadır. Düzenli 
hat taşımacılığı da denilen liner 
taşımacılıkta gemiler önceden 
planlanmış bir program dâhi-
linde belirli tarihlerde belirlenen 
limanlara uğrak yaparak aynı 
hat üzerinde taşıma yapmak-
tadırlar, günümüzde kontey-
ner taşımacılığı ile özdeşleşmiş 
bulunmaktadır. Bazı hatlar kon-
teyner taşımacılığı başlamadan 
önceki gibi açık yük olarak ser-
vis vermeye devam etmektedir. 
Ayrıca aynı limanlar arasında 
çalışan Ro-Ro, Ro-Pax gemileri 
de liner taşımacılık sınıfına gir-
mektedir. 

Tramp taşımacılıkta ise büyük 
tonajlarda kuru yük, dökme yük, 
petrol ve ürünleri, doğalgaz ve 
diğerleri olarak sınıflandırabi-
leceğimiz yükler taşınmaktadır. 
Liner taşımacılığında “hizmet” 
esas iken, tramp taşımalarında 

“yük” esas alınmaktadır. Tramp 
taşımalarında seferler önceden 
planlanmış, belirli bir programa 
bağlı değildir ve gemiler serbest 
piyasada nerede kârlı yük bulur-
larsa oraya giderek, dünyanın 
her bir köşesine yük taşımak-
tadırlar. 

Gemi kiralama brokerliği 
tramp taşımacılıkta karşımıza 
çıkan bir meslek iken, freight 
forwarder’lar ise ağırlıklı olarak 
liner taşımacılıkta rol almakta-
dır.

Gemi Kiralama (Chartering) 
tramp taşımacılıkta karşımıza 
çıkmakta olup gemi kiralama 
sözleşmeleri (Charter Party) 
ile gerçekleştirilmektedir. Kira 
sözleşmesinin tarafları olan 
armatör ve kiracı şirketlerinde, 
tarafların menfaatlerini koru-
yacak şekilde kira sözleşmeleri 
maddeleri üzerinde müzakere 
yapan ve gemilerin kiralanma-
sını sağlayanlar gemi kiralama 
brokerleridir.

En iyi istihbarat sağlayıcı 
kabul edilen Clarkson Resear-
ch–Londra’nın verilerine göre, 
denizyolu taşımacılığı ile taşı-
nan yüklerin yaklaşık yüzde 
17’si konteyner ile taşınmak-
ta olup yüzde 83’ü ise tramp 
taşımacılıkla gemi kiralama 
sözleşmeleri (Charter Party) ile 
gerçekleşmektedir. Kaldı ki liner 
taşımacılık yapan firmalarda, 
talebin yoğun olduğu durum-
larda zaman esasıyla yapmış 
oldukları gemi kiralama ile kira-
ladıkları gemileri hatta tahsis 
edebildikleri gibi transit liman-
lara yük getirmek veya yük dağı-
tımı amacıyla kullanılan feeder 
gemileri kiralamakta ve bu kira-
lamalar yine brokerler tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir.

Deniz ticaret hukukuna göre 
kira sözleşmelerinin tarafları; 
sektörde günlük dilde armatör 
ve kiracı diye bahsi geçen taşıtan 
ve taşıyan firmalardır. Yük alım 
satımını gerçekleştiren ithalatçı, 
ihracatçı veya yük alım satımı-
na aracılık eden trader şirketler, 
kira sözleşmelerinde taşıtan/
kiracı durumunda iken dona-
tan, gemi işletme müteahhidi, 
zaman esasıyla kiralayan firma-
lar ve/veya gemi işletme yetkisi 
alan ticari gemi işletmecisi de 
taşıyan/taşıyan yetkilisi olarak 
kira sözleşmesine taraf olurlar. 

Türk Ticaret Kanunu Md. 
1061’de ‘’Donatan gemisini men-
faat sağlamak amacıyla suda 
kullanan gemi malikine denir’’ 
şeklinde tanımlanan donatan 
kelimesi günlük kullanımda yer 
bulmamış olup, Fransızca’dan 
gelen armatör kelimesi dilimi-
ze yerleşmiştir. Donatan (Shi-
powner) sahip olduğu gemileri 
tamamen kendisi işletebileceği 
gibi bir anlaşma ile ticari ve/
veya teknik işletmeciliği konu-
sunda başka bir şirketi yetki-
li kılabilir ki bu şirketler ‘Gemi 
İşletmecisi (Ship Manager)’ ola-
rak isimlendirilir.

Gemi işletmeciliği ticari ve 
teknik işletmecilik olarak ikiye 
ayrılır. Gemi ticari işletmeciliği; 
her işletmenin varoluş nedeni 
olan kâr elde etme amacına 
paralel olarak, gemilerin nav-
lun/kira geliri edinmesine yöne-
lik olarak navlun piyasalarının 

takibi, navlun/kira hesapları, 
gemilerin piyasanın en yüksek 
navlun/kira geliri ile bağlanma-
sı/kiralanması, kira sözleşmele-
rinin maddelerinin armatörün 
lehine yapılması, ticari operas-
yon, demuraj-dispeç hesapları 
gibi konuları kapsarken, gemi 
teknik işletmeciliği ise IMO’nun 
belirlediği uluslararası kuralla-
ra uygun olarak geminin yüke, 
denize ve sefere elverişli olma-
larını sağlama amacıyla bakım, 
onarım, yakıt, malzeme, kuman-
ya, klas kuruluşlar ile ilgili işlem-
ler, sertifikalar, gemi personeli vs. 
teminini ve organizasyonlarını 
kapsar. Ticari işletme, gemi kira-
lama brokerleri, teknik işletme 
ise güverte ve makine enspek-
törleri (ve yardımcıları) tarafın-
dan gerçekleştirilir.

Sefer esasıyla gemi kiralama-
da gemi sahibinin taşıma hiz-
metini gerçekleştirmesi karşılığı 
aldığı ücrete ‘navlun’ denirken, 
zaman esasıyla ve bareboat gemi 
kiralamada ‘kira’ denilmektedir. 
Sefer esasıyla gemi kiralama-
da ticari ve teknik idare arma-
törde kalırken, zaman esasıyla 
gemi kiralamada teknik idare 
armatörde ticari idare kiracıda 
kalır. Bareboat gemi kiralama-
da ise armatör gemisinin hem 
ticari ve teknik yönetimini kira-
cıya devreder. Gemiyi bareboat 
olarak kiralayan firma hukuken 
bir armatörün sorumluluğunu 
taşıması nedeniyle gemi işletme 
müteahhidi (disponent owner) 
sıfatını alırken, çoğu zaman sek-
törde gemiyi time charter olarak 
kiralayan firmalar da disponent 
owner olarak adlandırılmakta-
dır.

Gemi kiralama brokerleri 
donatan, gemi işletme müte-
ahhidi, ticari gemi işletmecisi 
şirketlerinde çalışabildiği gibi 
kira sözleşmesinde kiracı pozis-
yonunda olabilen ithalatçı, ihra-
catçı ve trader şirketlerinde de 
çalışabilmektedir. Bir kira söz-
leşmesinde armatörün yanı sıra 
eğer varsa gemi işletme müte-
ahhidi, ticari gemi işletmecisi 
ayrı ayrı belirtilir. Genel olarak 
armatör diye bahsedilen tüm 
bu firmalarda ve yük tarafı olan 
kiracı firmalarda çalışan broker-

lere ‘In-house broker’ denilmek-
tedir.

Ayrıca, gemi tarafı ile yük 
tarafını serbest piyasa ve reka-
bet şartlarında bir araya geti-
rerek, gemiye yük, yüke gemi 
bulan, kira sözleşmelerinin akdi 
hususunda aracılık yapan gerek 
kiralama gerekse operasyon 
aşamasında taraflar arasında 
çıkan problemlerin çözülme-
sinde aracılık ederek sorunsuz 
bir taşımaya katkı sağlayan ve 
seferi sonuna kadar takip eden 
ve navlun/kira geliri üzerinden 
komisyon alan aracı broker şir-
ketleri vardır. Aracı broker şir-
ketleri yetkilerine ve verdikleri 
hizmete göre üç grupta ince-
lenebilir; tek yetkili (Exclusive) 
brokerlik; yük ve/veya gemi 
sahibinin tek bir broker firması-
nı yetkili kılarak yalnızca onunla 
çalışmasıdır. Yarı yetkili (Semi-
exclusive) brokerlik; yük ve/veya 
gemi sahibinin birkaç broker fir-
masını yetkili kılarak yalnızca 
onlarla çalışmasıdır, rekabete 
dayalı (Competitive) brokerlik; 
genel anlamda yetkili kılınma 
durumu yoktur. Competitive 
brokerler, gemi pozisyonları ve 
yük/kira tekliflerini takip ederek 
uygun olanları bir araya getir-
mek suretiyle bağlantı yapmaya 
çalışırlar. Brokerler portföyünde 
bulunan armatör ve kiracı fir-
maları tonaj, bölge, gemi özellik-
leri, yük özellikleri vs. gibi deği-
şik gruplara ayırır ve gelen yük 
veya gemi talebine uygun olan 
gruplara çoklu elektronik pos-
ta yoluyla ulaştırır. Ayrıca yakın 
ilişkide olduğu veya taşımanın 
tamamıyla uygun olduğunu 
düşündüğü şirketlerle telefon 
görüşmeleri yaparak talebi iletir.

Pek çok kişinin bildiğinin 
aksine gemi kiralama brokeri, 
yalnızca yukarıdaki paragraf-
ta anlatıldığı gibi gemi ve yükü 
buluşturan ‘aracı şirket’ değildir. 
Aynı zamanda gemi tarafından; 
donatan, gemi işletme müte-
ahhidi, ticari gemi işletmecisi 
şirketlerinde ve yük tarafından 
ithalatçı, ihracatçı, trader şirket-
lerinde gemi- yük bağlantısını 
gerçekleştiren kişilerdir.

Bir bağlantıda gemi ve yük 
sahibini bir araya getiren bir 
veya birden fazla broker de ola-
bilir. Aradaki brokerler competi-
tive brokerler dahi olsa, armatör 
tarafındaki brokere (o bağlantı 
için) armatör brokeri (Owner’s 
broker) denir ve armatör brokeri 
armatörün haklarını gözetir ve 
onun adına hareket eder. Kiracı 
tarafındaki brokere ise (o bağ-
lantı için) kiracı brokeri (Charte-
rer’s broker) denir, kiracı brokeri 
kiracının haklarını gözetir ve 
onun adına hareket eder.

Armatör ve kiracı şartlarda 

anlaşıp, geminin kesin kira-
lanmasına rağmen, anlaşma 
hükümlerini taraf ve tarafların 
ihlâl etmesi hâlinde kira söz-
leşmesine bağlı olarak, broker 
belli bir oranda da olsa ücret 
almaya hak kazanabilir. Broker-
lik komisyonu armatör tarafın-
dan ödenir.

Her zaman dış ticaret ve gemi 
kiralama ile ilgilenen şirketlerin, 
işlerini en seri ve en iyi şekilde 
yürütebilmeleri için her birinin 
broker istihdam edecek deniz-
cilik departmanı kurması eko-
nomik ve pratik olmayabilir. Bu 
durumlarda, brokerlik hizmeti 
veren kuruluşlar deniz ticare-
ti yapan bu şirketlere kaliteli 
hizmet sağlamaktadırlar ya da 
brokerlik departmanları olsa 
dahi daha geniş portföyü olan, 
konusuna hâkim, uzlaştırıcı ara-
cı broker şirketleri ile çalışmayı 
tercih edebilirler. 

Brokerler, kiracı şirketlere 
mal alım satım aşamasında, 
alım satımın gerçekleştirilebil-
mesi için navlun araştırması ve/
veya hesabı yaparak indikasyon 
verme hizmetinde de bulunur-
lar. 

Dünya deniz ticaretinde 
19’uncu yüzyıldan beri var olan 
brokerlik mesleği, zaman için-
de son derece gelişim göster-
miş, uzmanlık ve birçok özel-
lik gerektiren bir meslek dalı 
olarak dünyanın her yerinde 
itibar kazanmıştır. Brokerler bu 
dönemde bilgi ve beceri yanında 
çok geniş bir istihbarata sahip 
olmuşlar ve bugünkü haber-
leşme teknolojisinden de en 
iyi şekilde yararlanarak ekono-
mik yönden, çalıştıkları/aracılık 
ettikleri firmalara fayda sağ-
lamışlar ve sağlamaya devam 
etmektedirler. Brokerlerin dünya 
deniz ticaretiyle yakın ilişki için-
de bulunması, satış ve kiralama 
dâhil geniş bir istihbarata sahip 
olması, çeşitli ülkelere ait uygu-
lamalara hâkim olması bekle-
nir, aynı zamanda ilgilerini gün-
celleyen, geniş bilgi hazinesine 
sahip, itibarlı, sözüne güvenilir 
olmak durumundadırlar.

Uluslararası bir iş olması 
nedeniyle brokerler yalnızca 
İngilizce diline vakıf olmak-
la kalmayıp, mesleki İngilizce 
ve hatta mesleki İngilizce keli-
melerinin de kısaltmalarından 
oluşan jargonu iyi bilmelidirler. 
Taraflar Türk şirketleri dahi olsa 
yazışma dili olarak İngilizce kul-
lanılmaktadır.

Armatör firmaların varoluş 
amacı gemilere navlun kazanma 
işini üstlenmek, şirketin giderle-
ri olan gemi adamlarının maa-
şının ödenmesinden, yakıt, mal-
zeme, kumanya, bakım-onarım, 
sigorta, işletme ve ticari masraf-
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Gemileri ticari anlamda kimler, nasıl çalıştırıyor?

Tülin Şendur

Gemi Kiralama 
Brokeri, Galatasaray 
Üniversitesi ve Piri 
Reis Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Tülin Şendur deniz-
cilikte gemi ticari 
işletmeciliğini, bu 
işi meydana getiren 
tacirlerin birbirleriy-
le olan ilişkisini ve 
brokerlik mesleğinin 
uluslararası denizcilik 
sektöründeki önemi-
ni ve fazlasını yalın 
bir dille MarineDeal 
News okuyucuları  
ve mesleğe yeni  
girecek gençler için 
kaleme aldı
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ları, kredi borçları vs. tüm mas-
rafları karşılayıp üzerine bir de 
kâr elde etmek gemi tarafındaki 
brokerlerin aslî görevidir. Arma-
törde çalışan bir brokerin ortala-
ma beş gemiyi tek başına çalış-
tırdığını düşünürsek gemilerin 
tek bir gün bile yük beklemesi 
nedeniyle armatörün binlerce 
dolar kaybedecek olması, gemi-
yi bekletmeksizin iyi navlunlarla 
güvenilir kiracılarla çalıştırmak 
hele ki acımasız rekabet ve eko-
nomik kriz ortamlarında son 
derece zor olup oldukça stresli 
bir meslektir. Bilgi ve tecrübenin 
dışında stratejik, hızlı ve doğ-
ru karar verme yeteneği, strese 
dayanıklılık, aynı anda birden 
fazla işi birlikte yapabilme vb. 
gibi birçok kişilik özelliğinin bir 
arada olması gerekmektedir. Bu 
nedenle brokerlik çeşitlerinden 
en zor olan armatörde çalışan 
brokerliktir.

İngiltere başta olmak üze-
re deniz ticaretine her yönüy-
le önem veren birçok ülkede 
senelerdir eğitimi verilen ve 
hatta meslek olarak da özellik-
le tercih edilen brokerlik maa-
lesef ülkemizde yeni yeni fark 

edilir oldu. Senelerdir iş garan-
tisi olduğu düşünülerek gerek 
üniversitelerde gerekse dev-
let kurumlarında tüm gençler 
gemilerde çalışmaya yönlendi-
rilmekte ve gemi işletmeciliği 
yalnızca gemi personeli ve tek-
nik boyutuyla anılmakta olup, 

“gemileri ticari anlamda kimler, 
nasıl çalıştırıyor?” konusu hep 
göz ardı edilmektedir. 

Gemi kiralama mesleğini 

ancak iş hayatında usta-çırak 
ilişkisiyle ve uluslararası kira 
sözleşmelerini inceleyerek, BIM-
CO’nun yayınlarını, yorumlarını 
takip ederek, araştırarak ve en 
önemlisi yaşayarak öğrenen biz 
brokerlerin bir kısmı şanslıydık 
ki ülkemizin en büyük, güçlü 
armatör şirketlerinden olan ve 
sektörün okulu olarak bilinen 
D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş Tramp 
departmanında mesleği öğren-

dik. Günümüzde deniz işletme-
leri yönetimi bölümlerinde genel 
olarak tüm deniz işletmelerinin 
yönetimi konularında öğrencile-
re eğitim verilmekte gemi kira-
lama ve brokerlik birkaç haftada 
kavramsal olarak anlatılmakta-
dır. Halbuki gemi brokerliği eği-
timi ise son derece spesifik bir 
eğitim olarak düşünülmelidir. 
Bu alanda uygulamalı eğitim 
Türkiye’de ilk kez 2015 yılında 

Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik 
Meslek Yüksek Okulu’nda veril-
meye başlanmıştır ve Pîrî Reis 
Üniversitesi halen Türkiye’de bu 
eğitimi veren tek üniversitedir. 
Eğitim alarak iş hayatına atılan 
gençler, sektöre ve işe çok daha 
çabuk uyum göstererek hızlı bir 
şekilde ilerleme kat edeceklerdir. 
Bu durum şirketler, çalışanlar ve 
ülke ekonomisi açısından katma 
değer yaratacaktır.
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Finlandiya'nın 
ilk FRSU gemisi 
demir attı
ABD merkezli enerji şir-
keti Excelerate Energy'nin 
yüzer sıvılaştırılmış doğal-
gaz (LNG) depolama ve 
gazlaştırma ünitesi (FSRU) 
Exemplar, Finlandiya’nın 
ilk FSRU tabanlı termina-
line hizmet vermek üzere 
Inkoo Limanı’na demirledi.

Finlandiya’daki LNG ter-
minali ile ilgili çalışmalar bu 
yılın ağustos ayında başladı 
ve FSRU için gerekli iskele, 
demirleme yapı ve sistem-
lerinin yanı sıra 2,2 kilomet-
relik bir gaz boru hattının 
inşasını da kapsıyor.

Excelerate Energy’e 
ayrıca Finlandiya Güven-
lik ve Kimyasallar Ajan-
sı (Tukes) tarafından 
FSRU'yu Inkoo limanına 
yerleştirme ve kalıcı ola-
rak LNG terminali operas-
yonları yürütme yetkisi de 
verildi.

FRSU gemisi Exemplar, 
291 metre uzunluğunda, 43 
metre genişliğinde ve tama-
men yüklüyken yaklaşık 
68.000 ton LNG depolaya-
biliyor. Gemi, mayıs ayında 
Excelerate Energy ve Gasg-
rid Finlandiya arasında 
imzalanan on yıllık kirala-
ma sözleşmesi kapsamında 
Finlandiya, Estonya ve Bal-
tık Denizi bölgesine hizmet 
verecek.
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Balıklarımız neden azalıyor?
Türkiye’de denizden avladığı-

mız toplam balık miktarı 2000’li 
yılların başında yaklaşık 600 
bin tondu. Bugünkü rakam 300 
bin tonun birazcık altında. Yani 
300 bin ton balığımız azalmış 
durumda. Bu azalmanın neden-
lerini ortaya koymamız gereki-
yor. 

Balıklarımızın azalması-
nın bir tane nedeni yok. Birin-
ci neden, aşırı avcılık. Türkiye 
denizindeki avcılık filomuzun 
gücü ve kapasitesi çok yüksek. 
Okyanusta avlanması gereken 
balıkçı filosu, avuç içi kadar 
Marmara Denizi’nde avcılık 
yapıyor. İkinci neden, denizle-
rimizi kirletmemiz. Üçüncüsü, 
deniz habitatlarını tahrip etme-
miz. Dördüncüsü, küresel iklim 
değişimi diye devasa ve küresel 
ölçekte bir etki. Bunların hep-
sini beraber değerlendirmemiz 
gerekiyor. Bize düşen, tüm bu 
etkileri dikkate alarak balıkçı-
lığımızı doğru ve etkin şekilde 
yönetmektir. Biz şu anda balıkçı-
lığımızı etkin ve doğru bir şekil-
de yönetmiyoruz. Yönetmekten 
kastım, balıkçılık otoritesinin 
çabasını görmemek değil. Balık-
çılığı yönetmek için çalışan iyi 
bir ekip var ve gayret ediyorlar 
ama bu bizim balıkçılığı verimli 
yönettiğimiz anlamına gelmiyor. 
Bu yüzden yapmamız gereken 
şey, balıkçılık yönetimindeki 
yaklaşımları değiştirmektir. 

“Balıkçılık yönetiminde 
rotaları değiştirmemiz 
gerekiyor”
Balıkçılık yönetiminde rota-

lar var; tek tür stok tahmini 
dediğimiz yöntemler var, çoklu 
tür yöntemleri var, grup yöne-
timi dediğimiz yönetimler var, 
ekosistem yasası ve balıkçılık 
yönetimi dediğimiz yöntemler 
var. Dört farklı rotadan bah-
sediyorum ben size. Biz şimdi 
dünyanın yavaş yavaş terk ettiği, 
çok eskiden kalma yaklaşımla-
rı halen kullanıyoruz. Mesela 
bu sene soframıza gelen pala-
mut bol, değil mi? Palamut bol 
olduğu için hiç palamutla ilgi-
li bir şey konuşuyor, tartışıyor 
muyuz? Konuşmuyoruz. Şu 

anda palamut bol olduğu için 
onu hiç konuşmuyoruz. Lüfe-
ri eksik olduğunda konuşuyo-
ruz. Seneye, birkaç sene için-
de palamut düşecek çünkü bu 
sene bütün palamutları avladık 
zaten. Stok ancak birkaç yıl içe-
risinde toparlanacak. Toparla-
nıp tekrar yükseldiğinde bir kere 
daha diyeceğiz ki palamut bol, 
bir kere daha duracağız. Pala-
mut avcılık istatistiklerine bakın. 
Hep zikzak çizer; bir yükselir, 
birkaç yıl düşük. 

Bizim balıkçılık yönetiminde 
rotayı değiştirmemiz gerekiyor. 
Biz toplum olarak değişimden 
çok farklı anlamlar çıkarıyo-
ruz. Değiştirmek lâzım denince 
biz hemen bu işi Genel Müdür 
yönetiyor, Bakan yönetiyor diye 
onu değiştirmeyi anlıyoruz. Yıl-
lardır Bakanlar değişti, yıllardır 
Genel Müdürler, Daire Başkan-
ları değişti. Bir şey değişmedi ki! 
Zihniyet değişimine ihtiyaç var. 
Zihniyet değiştikten sonra mev-
cut kadrolarla da bu işi fevkala-
de yapabiliriz. Onun için şimdi 
oturup öncelikle sorunu doğru 
tespit edeceğiz. 

Biz yıllar içinde hep türlerle 
uğraşıyoruz. Bakın şu anda bir 
hamsi sorunumuz var, bir çine-
kop sorunumuz var. Şu anda 
hamsiyle uğraşıyoruz. Şu anda 
1 kilograma giren hamsi sayısı 
200’ün üstünde; 230-270 arasın-
da. Ne demek bu? 3 buçuk gram 
ile 5 buçuk gram arasında hamsi 
demek. Bu büyüklük artık kari-
des büyüklüğü demek; bu kadar 
küçük hamsiyi avladığımızda 
biz bu denizden ne bekleyece-
ğiz? Hamsiyi bu kadar küçükken 
avlıyorken önümüzdeki yıllarda 
hamsi popülasyonunun geliş-
mesini nasıl bekleriz? Hamsinin 
bu kadar küçük olmasının nede-
ni aşırı avcılık değil. En başın-
da söyledik, her şeyin başı aşırı 
avcılık değil ama ana aktör bu. 
Siz burada hamsiyi avlamaya 
doyamaz; peşinden Gürcistan’a 
gidip orada avlarsanız, popülas-
yonun büyüklerini çekerseniz 
küçük balık kalır geriye. Şu anda 
hamside 0 yaş grubu dediğimiz 
balıklar var, bunlar kaldı geriye.   

Karadeniz’e kıyısı olan 
diğer ülkelerin balıkçılık yöne-
timleri nasıl?

'Balığın sahipleri biz değiliz'
Kurallar tabii ki farklı. Her 

ülkenin Karadeniz’in çevresinde 
kendine göre belirlediği kural-
lar var ama bir ortak komisyon 
var. Bu ortak komisyonda bu 
kararlar tartışılıyor. Gürcistan 
mesela kota sistemi uyguluyor. 
Kendi balıkçılık filosu o kota 
sistemini dolduramıyor. Bizim 
balıkçılar av sezonu kapanınca 
Gürcistan’a doğru geçen stok-
ların peşine düşüp buraya geli-

yorlar, Gürcistan’ın kotasını da 
bizim balıkçılar dolduruyor. Ne 
oluyor sonra onlar? Balık unu, 
balık yağı fabrikalarına gidiyor-
lar hatta bazen kapasitenin de 
çok üzerinde avcılık yapıldığı 
için onlar bile balık almaktan 
vazgeçiyorlar ya da çok düşük 
fiyata alıyorlar. Yazık değil mi? 
Bunu kastediyoruz. Deniz eko-
sistemi dediğimiz sistem insan-
lığın ortak malı, ortak mirası. 

Yapılması gerekenler 
nelerdir? 
İklim değişiyor. Yapmamız 

gereken şey, iklim değişikliğini 
dikkate alarak balıkçılık yöne-
timindeki bütün kararlarımızı 
iklim değişikliğine uyumlu hale 
getirmek. Mevcut avcılık filo-
muz çok büyük. Bu filodan belli 
boydaki teknelerin üstündekile-
rin açık denize yönlendirilmesi 
kaçınılmaz bir realite. Moritan-
ya’ya gidiyor şu anda belli sayı-
da balıkçımız ama bu yeterli 
değil, bunu artırmamız gereki-
yor. Diğer taraftan kullandığımız 
ağların ebatları standartların 
çok dışında. Mesela gırgır tekne-
lerinde doksan kulaç derinliğin-
de ağlar kullanıyoruz. 1950’lerde 
balıklar bu kadar bolken bile 
kullandığımız gırgırların derin-
liği 40, maksimum 50 kulaçtı. 
Balık bulucular gelişti, bir taraf-
tan balık azaldı. Biz sürekli 
ağların derinliklerini artırıyoruz. 
Bunlar yanlış. Ağları küçültme-
liyiz, tekneleri küçültmeliyiz. 
Marmara Denizi bir biyolojik 
koridordur. Boğazlar'da kesinlik-
le endüstriyel avcılık yapılma-
malıdır. Kesinlikle bunun önü-
ne geçmeliyiz. İstanbul Boğazı, 
Çanakkale Boğazı’nda balıkçı-
lık yapılmamalı, bunun önüne 
geçmemiz lâzım. Diğer taraftan, 
Marmara farklı bir deniz, Ege 
farklı bir deniz, Akdeniz farklı 
bir deniz, Karadeniz farklı bir 
denizdir. Bunların hepsi için ayrı 

ayrı balıkçılık yönetim kararları 
oluşturmamız gerekiyor. Hepsi-
ni aynı deniz gibi tek bir tarihte 
açmak, tek bir tarihte kapatmak, 
bunlar doğru uygulamalar değil. 
Bunları değiştirmemiz gerekiyor. 

Balıkçılık, bütün dünyada zor 
ve zahmetli bir iştir. Bu zor ve 
zahmetli işi balıkçıların sürdüre-
bilmesi için artan girdi maliyet-
lerinin etkilerini azaltacak sis-
temler kurmamız lâzım. Balıkçı-
ya doğrudan destekler sağlaya-
rak sezonluk tepkisini azaltacak 
yaklaşımlardan vazgeçelim. Bir 
sistem kuralım. Bütün dünyada 
balıkçılık tarımsal sigorta kap-
samına dâhil ediliyor. Biz de bu 
kapsama dâhil edelim. Kurak-
lık olduğunda, yağış olduğun-
da, havaların beklenenden daha 
sıcak ya da daha soğuk geçtiği 
dönemlerde, fırtınalı zamanlar-
da veya denizde meydana gele-
cek doğal olaylar durumunda 
bunların hepsini kapsayacak 
şekilde sigorta kapsamına ala-
lım balıkçılarımızı. 

'Balıkçılık için bir bilim 
kurulu oluşturmalıyız'
Diğer taraftan, mutlaka ve 

mutlaka balıkçıları karar alma 
sürecinde etkin olarak kul-
lanmamız lâzım. Şu anda biz 
reaktif bir balıkçılık yönetimi 
benimsemiş durumdayız. Pro-
aktif bir yönetim benimsemek 
zorundayız. Kararları birlikte 
almak, uzun vadeli kararlar ve 
planlar oluşturmak ve bu karar-
ları eksiksiz uygulamamız gere-
kiyor. İnsanların insafına, vic-
danına, insanların hâlet-i ruhi-
yesine bırakmamalıyız kararları. 
Dolayısıyla bunları yapabilmek 
için en başta söylediğimiz gibi 
balıkçılık yönetiminin rotasını 
değiştirmemiz gerekiyor. Aklı 
ve bilimi esas almalıyız, aklın 
ve bilimin dışında bir yol yok 
hiçbirimiz için. Nasıl ki müsilaj 

zamanında bir müsilaj kurulu 
oluşturuldu, korona zamanında 
bir Covid-19 bilim kurulu oluş-
turuldu Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde, şu anda balıkçılığımız 
krizde. Balıkçılık için bir bilim 
kurulu oluşturmalıyız. Akıl ve 
bilim bize ne diyorsa onu yapıp 
ülkemizin balıkçılığını da balık-
çılarını da bu kara tablodan kur-
tarmalıyız. 

Şu an en çok hangi balık 
türleri tehlikede? 

'Kıymetli türleri kaybettik 
ne yazık ki'
1950’li yıllara bakarsak, besin 

piramidinin tepesinde olan tür-
lerin artık sistemde olmadığını 
görüyoruz; orkinos yok mesela, 
kılıç balığı yok, tulina yok, sof-
ralara gelemiyor. Palamut görü-
yoruz ama onun daha büyü-
ğü torik yok, sivri yok, lüferin 
büyüğü kofanalar yok. Bunlara 
artık ne yazık ki rast gelemiyo-
ruz ama bazı türler tamamen 
sistemden çıkmış durumda. 
Marmara için mesela on dokuz 
tür tamamen yok olmuş durum-
da. Yirmi küsur tür ticari olarak 
yok olmuş durumda. Bu yüzden 
avcılığımıza bakarsak, on türün 
dışında bin tondan daha fazla 
avcılık veren balık kalmadığını 
görüyoruz. Bunlar; istavrit, çaça, 
sardalye, az miktarda lüfer, az 
miktarda palamut. Dip balıkla-
rından çok az miktarda tekir, bar-
bun, paşa barbunu, mezgit kaldı 
elimizde. Bunların dışında artık 
tezgâhta balık göremez olduk. 
Türkiye denizlerinde balık tür 
çeşitliliği 500’ün üzerinde. Akde-
niz’de 500’den fazla tür var. 400’e 
yakın tür var Ege’de. Marmara’da 
250’nin, Karadeniz’de 200’ün 
üzerinde tür var. Nerede bunlar, 
tezgâha neden gelmiyor? Tez-
gâha gelecek miktarda kalmadı 
çünkü. Kıymetli türleri kaybettik 
ne yazık ki. 

Balıkların geri dönmesi 
mümkün mü? 

Deniz ekosistemi sibernetik 
bir sistemdir, kendi özdenetimi 
vardır. Deniz sürekli ideal bir 
duruma dönmek için çaba için-
dedir. Sadece bizim denizle olan 
ilişkimizi değiştirmemiz gere-
kiyor. Denizi kirletmeyeceğiz, 
denizi sömürmeyeceğiz, deniz 
kıyılarını tahrip etmeyeceğiz, 
denizin dibini tahrip eden avcı-
lık türlerinden uzak duracağız. 
Denizdeki balıkları bir daha hiç 
olmasınlar der gibi yok eder-
cesine kazımayacağız. Diyelim 
ki on yıl denizle doğru bir ilişki 
kurduk ve ondan sonra bu şekil-
de devam ettirdik, tabii ki deniz 
ekosistemi yeniden değişecek-
tir ve yeniden ideal duruma 
dönecektir ama süre biçemiyo-
ruz çünkü doğal ekosistemlerle 
pazarlık edemezsiniz.

Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Sarı ile 4 
tarafı denizlerle çev-
rili ülkemizde yaşa-
nan balık kıtlığının 
nedenlerini ve çözüm 
önerilerini konuştuk

'Bizim denizle olan ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor'

Mustafa Sarı
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Şili merkezli liman acentesi 
CB Fenton ve Norveçli yakıt 
ikmal gemileri üreticisi Kanfer 
Shipping, LNG ikmali ve küçük 
ölçekli LNG dağıtımı için bir 
merkez oluşturmak amacıyla 
bir Mutabakat Zaptı imzaladı. 

Anlaşma, JV’nin Kenfer’den 
gemi veya gemiler kiralamasını 
ve bu gemiler üzerinden böl-
gedeki potansiyel müşterilere 
satın aldığı LNG’leri yakıt ola-
rak sunmasını içeriyor.

Taraflar, geleneksel yakıt 
ikmalinin yaklaşık yüzde 80'i 
Pasifik tarafında (Balboa) yapıl-
dığı için, LNG'nin yüzer depola-
ma birimi (FSU) için bir fizibili-
te çalışmasını bu bölgede yap-
mayı kabul etti. Bu FSU daha 
sonra daha küçük gemiler için 
büyüyen çift yakıtlı gemi filo-
suna LNG sağlamak için bir 
kaynak olacak. Oluşum aynı 
zamanda LNG’yi Orta Ameri-
ka ve Güney Amerika'nın Batı 
Kıyısı'ndaki güç yoğun endüs-
trilere, elektrik santrallerine 
dağıtacak.

İşbirliği hakkında açıklama 
yapan CB Fenton CEO'su Mar-
co A. Guerra, “Böylesine yeni-
likçi bir hizmet için Kanfer ile 
ortak olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. Dünya ticaretinin yüz-
de 90'ından fazlası okyanuslar 
boyunca taşınıyor ve bunun 
daha temiz yakıtlı seçeneklere 
geçmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Panama'da bir LNG yakıt ikmali 
ve dağıtım merkezi, sürdürü-
lebilirlik stratejimizle uyumlu 
ve Panama Kanalı'nı kullanan 
ticaret yollarına değer katacak. 
Amacımız, dış ticareti kolay-
laştırarak bölgemizdeki yaşam 
kalitesine katkıda bulunmak" 
dedi. 

LNG yakıt ikmali gemileri şu 
an için sadece ABD Doğu Kıyısı 
ve ABD Körfezi'nde bulunuyor. 
ABD'de yakıt ikmaline alterna-
tif bulmanın sektör için önem-
li olacağını söyleyen iki şirket, 
gemilerin Panama Kanalı kilit-
lerine girmeden Pasifik tarafın-
da LNG ikmalini gerçekleştir-
melerinin kendileri için daha 
verimli olacağını belirtti.

Şirketler ayrıca, daha çevre 
dostu gemilere yönelik artan 
talebi gördüklerini ve günü-
müzde konvansiyonel yakıtlar 
ile LNG arasındaki fiyat farkının 
ortadan kalkacağına inanıyor.

Panama'dan geçen veya 
Panama'ya uğrayan gemilere 
LNG ikmalinin kolaylaştırılma-
sı, Panama için bir diğer önemli 
gelir kaynağı olan turizm ve 
gemi seyahati endüstrisi üze-
rinde de olumlu bir etkiye 
sahip olma ihtimali de bulu-
nuyor.
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Tanker piyasası yükselişte Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Noel tatil periyodunda olmamıza rağmen 
tankerlerde fiyat artışları ve alım satım aktivi-
teleri son hız devam ediyor.

Tüm tankerlerin kazançları son 9 ayın 
en yüksek seviyelerine ulaştı. Birçok tanker 
armatörü filolarındaki gemilerini re-finans-
man yapıyorlar ve arada çıkan değer farkın-
dan dolayı oluşan ek finansman ile başka 
gemiler satın almak için hareket ediyorlar. 
Bizim beklentimiz önümüzdeki en az iki sene 
daha tanker navlunlarının yüksek seyredece-
ği yönünde. Tersanelerde yeni inşa edilip dün-
ya tanker filosuna katılması beklenen tanker 
miktarı gözardı edilebilecek kadar az seviyede 
olduğu için navlunların (dolayısıyla da satış 
fiyatlarının) yüksek seviyelerde seyretmesine 
neden olacağını düşünüyoruz. 

Bugünlerde LR2 tankerlerin TC karşılığı 
kazançları günde 58 bin Amerikan Doları 
civarında ancak SPOT piyasada günlük 90 
bin dolarlık navlunlar ile gemi bağlantılarının 
yapıldığı rapor edildi (hatta günlük 100 bin 
dolarlık bağlantılar dahi duyduk).

Aralık ayında MR tankerlerin TC karşılığı 
yaptıkları navlun günlük 43 bin dolar civarın-
da olmakla birlikte SPOT markette günlük 75 
bin dolarlık bağlantılar rapor edildi. 

Handy tankerlerin ortalama TC karşılığı 
kazançları günlük 44 bin dolar civarında oldu, 
spot markette günlük 65 bin dolarlık kazanç-
lar rapor edildi. 

Eski tarihlerde tanker kiralamış ve satın 
alma opsiyonu elde etmiş olan kiracıların 
çoğu opsiyonlarını kullandı ve bu tankerleri 
düşük fiyattan filolarına kattılar. 

Kuru yük gemilere bakarsak, BDI, haftayı 
yüzde 10'luk bir yükselişle 1528 seviyelerinde 
kapattı. Capesize navlunları Atlantik'te birkaç 
gün için yükseldi ancak hemen ertesinde 
düşüşe geçti. 

Kuruyük gemileri için genellikle aralık / 
ocak ve şubat ortasına kadar navlunların ve 
satış fiyatlarının düşük zamanlarını yaşarız. 
Şubat ortasında Çin'deki yeni yıl tatili bittiği 
zaman fiyatlar yeniden yükselişe geçmesi 
beklenir. Bu dönemde panikleyip fiyat düşü-
rerek satışa geçen armatörlerin kuru yük 
gemilerini takip etmek gerek. Örneğin; ultra-
max bir geminin günlük 13 bin 750 dolardan 
12 ay kiraya bağlanmış olduğunu duyduk. 

Genel olarak market beklentisinin düşük 
olduğunu algılıyoruz.

Aşağıda bu ayki satışlardan sizin için der-
lediğimiz satışların listesini bulabilirsiniz. 

Kuru yükler
Capesize  “STAR ENERGY”  (180,310 

dwt, Koyo Dockyard, 2004 inşa) 14 milyon 
dolara alıcı buldu.  “LOWLANDS SUNRI-
SE” (181,458 dwt, Koyo Dockyard, 2011 inşa) 
26 milyon dolara satıldı.

Post Panamax  “TW MANILA”  (93,250 
dwt, Jiangsu Newyangzi, 2012 inşa, 38 m en) 
19 milyon dolara alıcı buldu. 

Kamsarmax  “NORD POLLUX”  (81,839 
dwt, Tsuneishi Cebu, 2016 inşa) 25 milyon 
dolara gitti. 

Panamax “GOLDEN STRENGTH” (75,744 
dwt, Jiangsu Rongsheng, 2009 inşa) ve kardeş 
gemisi  “GOLDEN ICE”  (2008 inşa) birlikte 
30-31 milyon dolar civarında satıldı.

Ultramax  “ASL GRACE”  (60,259 dwt, 
Onomichi Dockyard, 2015 inşa) 25,5 milyon 
dolara satıldı. “ULTRA BELLAMBI” (61,470 dwt, 
Shin Kasado Dockyard, 2012 inşa) 21,9 milyon 
dolara satıldı. “STONY STREAM” (64,000 dwt, 
Chengxi, 2015 inşa) 24,2 milyon dolara gitti. 

Supramax  “WORLDERA-5”  (52,292 
dwt, Tsuneishi Cebu, 2004 inşa) 10 milyon 
dolara gitti. “SAGAR MOTI”  (58,097 dwt, 
Tsuneishi Zhoushan, 2012 inşa) 17 milyon 
dolara satılırken,  “RIO CHOAPA”  (50,633 
dwt, Oshima, 2012 inşa) 16,4 milyon dolara 
Yunan alıcıya gitti

Handy  “ZILOS”  (46,541 dwt, Oshi-
ma, 2000 inşa) 8.25 milyon dolara,  “MELI-
NA”  (28,418 dwt, Imabari, 2009 inşa) 11 
milyon dolara gitti, “MARIA GS” (28,378 dwt, 
I-S 2011 inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı henüz 
açıklanmadı. “SEASTAR HAWK” (39,804 dwt, 
Hakodate Dock, 2022 inşa) 30,9 milyon dola-
ra Japon alıcıya satıldı.  “INTERLINK SAGA-
CITY” (38,743 dwt, Taizhou Kouan, 2015 inşa) 
20 milyon dolara,  “GANT GRACE”  (28,375 
dwt, Imabari, 2010 inşa) 12,5 milyon dola-
ra Yunan alıcıya,“SHANGHAI”  (31,923 dwt, 
Saiki H.I., 2000 inşa) 8,3 milyon dolara satıl-
dı.  “MYKONOS BAY”  (32,411 dwt, Jinse 
Shipbuilding, 2009 inşa) 11,8 milyon dola-
ra, “CYGNUS” (32,642 dwt, Kanda, 2005 inşa) 
9,5 milyon dolara gitti.

Tankerler
VLCC  “SEAKING”  (318,669 dwt, Hyun-

dai H.I., 2005 inşa) 51,5 milyon dolara, “SYF-
NOS” (298,495 dwt, Universal, 2006 inşa) 56 
milyon dolara alıcı buldu. 

Suezmax  “FRONT BALDER”  (156,436 
dwt, Jiangsu Rongsheng, 2009 inşa) 38,5 
milyon dolara Türk alıcıya satıldı.  ''CON-
CORD” (159,155 dwt, Hyundai H.I., 2005 inşa) 
33 milyon dolara Çinli alıcıya gitti.  “NAVI-
GA” (150,841 dwt, NKK, 1998 inşa) 18,7 mil-
yon dolara Çinli alıcıya gitti. “GRENA KNUT-
SEN”  (148,553 dwt, Samsung, 2003 inşa) 
27,5 milyon dolara alıcı buldu. “RIDGEBURY 
MARY JANE”  (149,993 dwt, Universal Japan, 
2008 inşa) 38,5 milyon dolara alıcı buldu.

Aframax  “SEATRUST”  (114,549 dwt, 
Samsung Heavyy Ind, 2004 inşa) 35 milyon 
dolara satıldı. “SOUTHERN ROUSE” (108,467 
dwt, Tsuneishi Japan, 2018 inşa) BWTS ve 
scrubber donanımlı gemi 62 milyon dolara 
satıldı.  “FOS ATHENS”  (105,171 dwt, Hyun-
dai H.I. 2015 inşa) BWTS donanımlı gemi 
50 milyon dolara Türk alıcıya gitti.  “GUL-
LIT” (108,953 dwt, SWS, 2008 inşa) 34 milyon 
dolara satıldı.  “SEALOYALTY”  (106,468 dwt, 
Universal, 2005 inşa) 30 milyon dolara satı-
lırken,  “ANTAIOS”  (106,005 dwt, Hyundai 
Samho, 2006 inşa) 33,5 milyon dolara alıcı bul-
du. “FOS HAMILTON” (105,408 dwt, Hyundai 
H.I., 2013 inşa) 50 milyon dolara Türk alıcıya 
satıldı. “THUNDERBOLT” (108,817 dwt, SWS, 
2008 inşa) 39 milyon dolara satıldı.  “HOUS-
TON STAR” (116,093 dwt, Universal, 2007 inşa) 
39,25 milyon dolara, “S-TROOPER” (105,745 
dwt, Sumitomo, 2003 inşa) 24,3 milyon dola-
ra, “ANGGERIK” (104,707 dwt, Daewoo, 2003 
inşa) 21,5 milyon dolara,  “SAINT GEOR-
GE” (109,390 dwt, Dalian New Shipbuilding, 
2002 inşa) 23,5 milyon dolara satıldı.

LR1  “FREIGHT MARGIE”  (70,313 dwt, 
Daewoo, 2004 inşa) 14,5 milyon dolara 
Beks Shipping şirketine satıldı.  “ANTIKE-
ROS”  (69,714 dwt, Daewoo, 2004 inşa) 13 
milyon dolara,  “CS FU JIAN”  (69,431 dwt, 
Daewoo-Magnalia, 2006 inşa) 17,3 milyon 
dolara gitti. “SUMMIT AFRICA” (73,427 dwt, 
New Times, 2009 inşa) 24 milyon dolara gitti. 

MR  “SEABREEZE”  (53,714 dwt, Shin 
Kurushima, 2007 inşa) 19 milyon dolara alıcı 

buldu.  “NORD MAGIC”  (49,999 dwt, 
Hyundai Mipo, 2009 inşa) ve kardeş 
gemisi  “NORD MINUTE”  (2009 inşa) 
her biri 25 milyon dolara satıldı. “CEL-
SIUS ROME” (45,996 dwt, Shin Kurus-
hima, 2009 inşa) 23,7 milyon dolara 
gitti.  “ARDBEG”  (34,798 dwt, Fujian 
Mawei, 2021 inşa) 35 milyon dolara git-
ti. “GWN 2” (50,192 dwt, Samsung 2020 
inşa) 38,5 milyon dolara satıldı, “NAVI-
GARE PACTOR” (51,034 dwt, STX, 2012 
inşa) 32 milyon dolara Türk alıcıya 
satıldı. “HAWASSA” (42,190 dwt, Jinling, 
2013 inşa) ve “BAHIR DAR” (2012 inşa) 
birlikte 34 milyon dolara Singapurlu 
alıcıya satıldı.“CENTENNIAL MISU-
MI” (47,186 dwt, Onomichi, epoxy, 2008 
inşa) 21 milyon dolara Yunan alıcıya 
satılırken,  ''NAVE DORADO”  (47,999 
dwt, Iwagi Zosen, 2005 inşa) 15,5 mil-
yon dolara satıldı.  “SILENT”  (37,847 
dwt, Hyundai Mipo, 2007 inşa) ve 
kardeş gemisi  “SINGLE”  (2007 
inşa) her biri 13,5 milyon dolara 
satıldı.“LUZERN”  (38,431 dwt, Guan-
gzhou, 2007 inşa) 15,25 milyon dolara 
gitti.“T REX”  (50,548 dwt, SPP Korea, 
2006 inşa) 19,2 milyon dolara Beks 
Shipping şirketine satıldı. “CAPE BRAD-
LEY” ve “CAPE BACTON” (40,345 dwt, 
Hyundai Mipo, 2004 inşa) her biri 15 
milyon dolara Alman alıcıya satıl-
dı.  “CAPE GAVI”  (37,606 dwt, Hyun-
dai Mipo, 2008 inşa) 17 milyon dolara 
Yunan alıcıya gitti. 

“NAVE POLARIS”  (25,145 dwt, Dae 
Sun, 2011 inşa) 14,7 milyon dolara gitti. 

“STRAUM”  (19,934 dwt, Qingshan 
Shipyard, 2010 inşa) 19 milyon dola-
ra, “ONSAN CHEMI” (12,499 dwt, Fuku-
oka, 2001 inşa) 6,8 milyon dolara, “YC 
DAHLIA” (10,977 dwt, Nokbong Shipbu-
ilding, 2010 inşa) 11,2 milyon dolara 
gitti.  “FORTUNE LADY”  (9,045 dwt, 
Yangzhou Kejin, 2007 inşa) 6 milyon 
dolara,  “GUANG HUI 638”  (7,048 dwt, 
Haidong Shipyard, 2013 inşa) 7,2 milyon 
dolara satıldı.  “JIN FU XING 9”  (4,999 
dwt, Zhejiang Zhenyu, 2008 inşa) 4 mil-
yon dolara satıldı. 

LPG
“KAROLINE N”  (73,500 cbm, Hyun-

dai H.I., 2009 inşa) ve kardeş gemi-
si “RONALD N” her biri 50 milyon dola-
ra satıldı.

“BERKSHIRE” (35,000 cbm, Hyundai 
H.I., 2008 inşa) 30 milyon dolara satıldı. 
Alıcının Mantagas olduğu söyleniyor.

Konteynerler
“TEERA BHUM”  (1,858 TEU, 24,238 

dwt, Jiangsu Yangzijiang, 2005 inşa) 
satıldı. Ancak satış fiyatı henüz açık-
lanmadı.

Yeni inşalar
LNG –  China Merchants Energy 

Shipping, Dalian Shipbuilding Tersane-
si’ne 2 adet 175,000 cbm LNG siparişi 
verdi. 2026 ve 2027 yılında teslim edi-
lecek olan gemilerin her birinin kontrat 
fiyatı 235 milyon dolar.

BC – Evalend, Greece, Jiangsu New 
Yangzijiang Tersanesi’ne 4 adet Green 
Dolphin tip 40 bin dwt  gemi siparişi 
verdi. 2025 yılının  ilk yarısında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin kon-
trat fiyatı 29 milyon dolar.  Meadway 
Shipping, Greece, Tsuneishi Zhous-
han  Tersanesi’ne Tess 64 tip 63 bin 
dwt’luk gemi siparişi verdi. 2025 yılında 
teslim edilecek olan geminin kontrat 
fiyatı 38 milyon dolar.

Hurdalar
Konteynerler: “UNI-ARDENT” LDT 

6,866 dwt 15,511 1998 inşa 505 dolara 
as is  Kaohsiung teslim satıldı. ''SSL 
CHENNAI” LDT 4,039 dwt 11,506 1998 
inşa 562 dolara as is Colombo, “VENUS 
C” LDT 4,394 dwt 14,400 1989 inşa 523 
dolara as is Singapore teslim satıldı.

Tankerler: "VIVIA" LDT 2,782 dwt 
9,736 1992 inşa 557 dolara Bangla-
desh,  "BOSFOR" LDT 779 dwt  1,887 
1989 inşa 510 dolara Bangladesh teslim 
satıldı.

Kuru yükler: “BERGE APO” LDT 
20,668 dwt 171,000 2000 inşa 525 dolara 
India teslim satıldı.

Reefer: “HAI FENG 698” LDT 7,240 
dwt 9,339 1985 inşa 435 dolara Bangla-
desh teslim satıldı.
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Sinema dünyasının 
en başarılı yönet-
menlerinden Steven 
Spielberg’in ilk han-

gi filmi aklınıza gelir bilemem 
ama hemen herkes 70’li yıllarda 
çektiği, efsaneleşmiş, sonradan 
devam filmleri de çekilen Jaws’ı 
biliyordur herhalde. Spielberg 
yakın zamanda katıldığı, BBC 
Radyo’daki bir programda bu 
film için “Şimdi olsa çekmezdim” 
demiş. Filmde köpekbalıklarını 
tehlikeli göstererek nüfusları-
nın azalmasına sebep olduğunu 
düşünüyormuş. Hatırlanacağı 
gibi Jaws, huzurlu bir sahil kasa-
basının kıyılarını kana bulayan 
dev bir köpekbalığıyla mücade-
lenin anlatıldığı bir filmdi. Spi-
elberg filmin etkisini abartıyor 
olabilir elbette ama bu konuda-
ki suçluluk duygusunda yalnız 
değil. Filmin uyarlandığı kitabın 
yazarı Peter Benchley de benzer 
bir ruh halinde olsa gerek ki, o 
da köpekbalıklarının korunma-
sı için kampanyalara katılmış. 

“Bugün olsa o kitabı yazmam 
çünkü köpekbalıkları insanları 
hedef almaz ve kesinlikle kin 
beslemez” diyor Benchley.

Jaws’ın yazarının sözlerine 
yer verilen haberde, ünlü Natu-
re dergisindeki bilgilere atıfla 
2021’deki bir araştırma da hatır-
latılıyor. Buna göre, aşırı avlan-
maktan kaynaklanan nedenlerle 
dünyadaki okyanus köpekbalığı 
ve vatoz nüfusu yüzde 71 ora-
nında azalmış.

Malum, günümüzde aşırı 
avlanma sadece köpekbalıkları 
için değil, her tür canlı için büyük 
tehlike haline gelmiş durumda. 
Endüstriyel balık avcılığı balık 
türlerinin sağlıklı bir şekilde 
devamını sağlayacak şekilde 
yeniden üremesine imkân vermi-
yor. Ekosistem ve balık “stokları” 
kendini yenileyebilme yetene-
ğini yitirmek üzere, hatta kimi 
uzmanlara göre “sınır geçileli 
çok oldu”. Geçen ay bir balıkçılık 
aktivisti Türkiye’den söz ederken 

Marmara’da, İstanbul Boğazı’nda 
balık çeşitliliğinin ne kadar azal-
dığını ve ağlarla yapılan balıkçı-
lığın balıkların üremesine nasıl 
imkân tanımadığını anlatıyordu.

Elbette haklı bir uyarı bu. 
Denizlerimizdeki balık stoğu da 
türlerin çeşitliliği de çok azal-
dı. Oysa bir zamanlar ne çok 
türden söz edilirdi. Mesela usta 
öykücü Sait Faik’in eserlerinde, 
ki Faik 1954’te hayata gözlerini 
yumduğuna göre, gayet yakın 
bir geçmişte, çeşit çeşit balıktan 
bahsedildiğini okuyoruz. Yazar-
çizer Turgut Yüksel bu konuda 
yazdığı bir yazıda, Sait Faik’in 
öyküleri üzerinden o dönemin 
balıkçılığına dair arkeolojik 
bir çalışma yapıp şu balıkların 
avlandığını anlatıyor: Lüfer, torik, 
istavrit, kıraça, karagöz, kolyoz, 
iskorpit, sperka, hanos, sardalye, 
uskumru, dülger, çinekop, kır-
langıç, palamut, ispari, barbun-
ya, sinarit, mercan, sarıkanat... 
Kabuklulardan ise ıstakoz, mid-
ye ve kerevit çıkartılırken, tez-
gâhlarda da karides, pavurya ve 
tarak ile tatlısu balıkları oklama, 
cılpık ve hosgün bulunuyormuş.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Sait 
Faik’i anlattığı “El ile gelen” yazısı-
na bakılırsa, trakonya da varmış. 

“Sait bir eli ile bileğini sımsıkı yaka-
lamış hem yürüyor hem de bir-
biri arkasından korkunç küfürler 
savuruyordu: Dragonya, namus-
suzum dragonya, zehirli balıkla-
rın en namussuzu. Ulan şu kadar 

millet arasında sen gel de beni ısır. 
Vay canına yandığımın işi.”

Balıkçılıkla ilgili Türkçe’de 
yayımlanmış en önemli kitap-
lardan biri olarak kabul edilen 
Karekin Deveciyan’ın Türkiye’de 
Balık ve Balıkçılık adlı çalışma-
sında, trakonyadan bahsedilirken 
Sait Faik’in acısı teyit edilir adeta: 

“Bu dikenlerin batması çok acı ver-
diği gibi bazen ateşin yükselmesi-
ne de neden olur. Bundan dolayı 
trakonyaya yabancı balıkçılar ve 
halk ‘şeytan balığı’ lakabını ver-
miştir. Hayvan öldükten sonra bile 
zehrinin etkisi devam eder. Profes-
yonel balıkçıların nasırlaşmış elle-
rine pek tesiri olmasa da oltayla 
balık tutan amatörler veya derileri 
hassas olanlar için bu zehir her 
zaman tehlikelidir; bu nedenle 
balık ister canlı ister ölü olsun 
bu dikenlerden korunmak gere-
kir. (...) Türkiye’de balıkçıların bu 
acıyı dindirmek için kullandıkları 
bir yöntemi de burada belirtelim; 
bu yöntem diğer zehirli balıkla-
rın neden olduğu yaralar için de 
geçerlidir. Ateşin üzerine sarı zır-
nık konulur ve yara çıkan duma-
na tutulur; birkaç dakikada acı 
tamamen geçer. Ancak bu duman 
sağlığa zararlı olduğundan, yaralı 
kişiler dumanı solumamaya dik-
kat etmelidirler.”

Pamukbalığı
1910’lu yıllarda İstanbul Balık-

hanesi’nde müdür, sonrasında 
balık işleri başmüfettişi olarak 

çalışan Deveciyan’ın yurtdışında 
da ses getirmiş bu muhteşem 
eserinde, o dönem Türkiye sula-
rında yaşayan köpekbalıkların-
dan da söz ediliyor. Deveciyan 
Türkiye çevresindeki denizlerde 
görülen köpekbalıkları ile tropik 
bölgelerdekilerin farklılığını vur-
guladıktan sonra Türkiye sula-
rındakileri inceliyor.

“Asıl köpekbalığı” diye adlan-
dırdığı cinsin “parlak asıl köpek-
balığı” denen bir türü de oldu-
ğunu anlatıyor. “Asıl köpekbalığı 
yumurtlarken, parlak asıl köpek-
balığı yumurtası karnında açı-
lan bir balıktır (...) Balıkçılar ve 
İstanbul halkı bu iki tür arasın-
da hiçbir şekilde ayrım yapmaz. 
Onlar için bu balıklar her zaman 
bildikleri köpekbalıklarıdır. Asıl 
köpekbalığının eti diğer köpek-
balıklarına göre daha makbul 
sayılır.”

Deveciyan’ın bahsettiği diğer 
köpekbalığı türleri arasında cam-
göz, harharyaslar, sabanbalığı, 
boz camgöz, mahmuzlu camgöz 
ve kedibalığı da bulunuyor. Tabii 
bir de pamukbalığı. Deveciyan 
ona Türkçe’de bu ismin verilmiş 
olmasının nedenini, yumurtalı-
ğının ve balık sütünün pamuk 
gibi beyaz olmasına dayandırır. 
Ayrıca bu beyaz maddenin yene-
bildiğinden de söz eder. “Bu mad-
de alınır, suda kaynatılır, sonra 
da kızartılırsa mükemmel bir 
yiyecek olur, ocakta ateşe atılmış 
tuz gibi çıtırdar.”

Böyle okuyunca hiç de Ste-
ven Spielberg’in canavar imaj-
lı köpekbalığı gelmiyor insanın 
aklına. Galiba akılda kalıcı bir 
köpekbalığı tasviri için sözün 
gücüne, Sait Faik’in öykülerine, 
mesela Stelyanos Hrisopulos 
Gemisi’ne gözümüzü kaydırmak 
lâzım.

“-Dede... Sen hiç canavar gör-
dün mü?

(...)
-Gördüm, Trifon. Bir kıştı. Tori-

ğe çıkmıştık. Bulunduğumuz 
nişanda pamukbalığı dedikleri 
bir canavar olduğunu işitmiştik. 
Bu balığın yavrusu yirmi-yirmi 
beş kilo ağırlığında olurmuş diye 
duyardık. Bu yavruları büyükler, 
bir tehlike karşısında yutarlar; 
tehlike atladıktan sonra tek-
rar kusarlarmış. Düşün Trifon 
pamukbalığı ne kadar kocaman 
bir şey. Pamukbalığını o akşam 
Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz, 
bütün kayıklar onun etrafını 
almıştık. Bembeyaz, hakikaten 
pamuk gibi beyaz bir mahluktu. 
Yalnız ağzı, görülecek bir şeydi! 
Belki şu kapı kadar büyük. Diş-
leri yoktu. Rüstem Çavuş balı-
ğın karnına bıçağı daldırınca, bu 
karnın içinde dört tane dipdiri 
yavru bulduk. Sonra bu hayva-
nın yalnızca yavrusu yakalan-
dı mıydı bütün deniz karışır, o 
cins bütün balıklar sandallara 
hücum ederler, devirirlermiş. O 
gece böyle bir vakaya meydan 
vermemek için kaçmıştık.”

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Köpekbalıklarını nasıl 
bilirsiniz; Jaws filmin-
den mi, Sait Faik öykü-
sünden mi? Canavar 
mı, balık mı? Onlar 
mı bizi yiyor, biz mi 
onları? Konuşabilseler 
denizlerde yuttukları 
plastiklerle ilgili bize 
söverler mi? Diğer 
balıklar gibi sayıları 
her gün hızla azal-
dığına göre gelecek 
nesillere onları nasıl 
tanıtacağız? 

Köpekbalığının cemiyet hayatımızdaki yeri
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Geçen ayki yazımızda Machu Picc-
hu’ya gitmiştik. Oradan devam ede-
ceğiz. Ama öncesinde Arjantin’in 
kaderini değiştiren şampiyonluğuna 
değinmek isterim kısaca…

“Millet olarak buna çok ihtiyacı-
mız vardı!”

Bunu duyduğumda içim burku-
luyor.

Ne anlamsız, ne tabansız, ne 
seviyesiz bir cümle!

Özellikle başta futbol olmak üze-
re, ticarileşmiş spor müsabakaların-
da kazanılan bir galibiyet veya kupa 
ile ülkenin rahatladığını anlatan 
şuursuz bir ifade.

3F…
Portekiz’in meşhur baskı dönemi 

yöneticisi Salazar’ın ülkeyi 1936’dan 
1968’e kadar 36 yıl uyutarak ida-
re ettiği söylenen 3F’den biri Futbol. 
Diğerleri de Fado ve Fatima. Fiesta 
diyenler de var ama…

Güney Amerika da futbolun ben-
zer biçimde ele alındığı bir kıta.

Arjantin, nedendir bilmem kış 
ortasında Katar’da oynatılan son 
tangoda Dünya Futbol Şampiyonu 
oldu. Ülkedeki herkes çılgınca sevin-
di, ekonomik dertler bitti, kültür 
yükseldi, sağlık sorunları nihayete 
erdi ve dahası birçok gelişme oldu.

Maç öncesi tanıdığım Por-
teño’larla mesajlaştık. Porteño, Bue-
nos Airesli demek. Arjantinli dostla-
rım öyle gergindiler ki, maç sonunda 
da çılgınca sevindiler haliyle. Sevin-
melerine sevindim ama biraz da 
içim burkuldu.

Burada Arjantin’e bir virgül atıp 
Peru’ya, Machu Picchu’ya geri döne-
lim.

Yaşlı Dağ, Machu Picchu…
Nesilden nesile konuşma yoluy-

la aktarılan “Quechua” yerli dilinde 
“Yaşlı Dağ” anlamına gelen Machu 
Picchu’ya girdiğim andan itibaren 
heyecanlıydım. Kartal yuvası konu-
mu her sabah dumanlı dağların zir-

veleri ile çevrili kadim kente şöyle bir 
baktığımda, dört aylık gezide, en çok 
görmeyi arzu ettiğim yerde olmanın 
mutluluğunu yaşıyordum.

Duvarlardaki taş ustalıkları, tapı-
naklar, depreme dayanıklı trapezoid 
pencereler, kapılar, hâlâ dağın tepe-
sinde sürekli işleyen su sistemleri, 
güneş saati, tarım terasları, uçurum 
kenarındaki İnka Köprüsü, benim 
çıkmaya korkup uzaktan seyret-
tiğim Genç Dağ Wayna Picchu’ya 
tırmananlar, Güneş Kapısı, Rahibin 
Evi, Muhafızlar Evi, Toprak Ana (Pac-
hamama) Kayası, iç açıcı çimenlik 
zeminiyle Kutsal Meydan, etrafta 
dolaşan lamalar derken her nefes-
lendiğim noktada hayran olduğum 
görüntüler eşliğinde bu kıtanın tari-
hini düşünüyordum bir yandan da.

Arjantin, Şili ve Bolivya deneyimi 
sonrasında anlayabildiğim Güney 
Amerika’yı düşünüyordum.

Iki ayrı Güney Amerika...
İki Güney Amerika var benim 

aklımda.
Biri Tiwanaku ve sonrasında İnka, 

Aztek ve Mayaların yaşadığı ve hâlâ 
kısmen sırlarla dolu bir sürecin kül-
türünü taşıyan, “Akbabanın geçişi 
(El condor pasa)” melodisi ile özdeş-
leşmiş And Dağları’nın havasını pan 
flüt ezgileriyle tebessümle hatırlat-
tığı kıta. 

Diğeri İspanyol, Portekiz ve son-
rasında Hollanda, İngiliz ve Fransız 
işgalinden acılarla nasibi alarak çık-
mış, kanı emilmiş bir Güney Ame-

rika.
Bunlardan ilki arkeoloji ve antro-

poloji ağırlıklı çalışmalarla orta-
ya çıkarılmaya uğraşılan bir tarihi 
süreç ve kültür.

İkincisi ise yerli nüfusun, acıma-
sız istila sonrası kendi topraklarında 
katledildiği bir savaş alanı. Avru-
pa’dan gelenlerin taşıdığı mikroplar, 
hastalıklar ve tahrip edici silahlar 
ile tanışarak telef olmuş halkıyla bir 
kıtanın acılı tarihi.

Maden ve her türlü kıymetli ürün 
hırsızlığına dayalı, neredeyse eskiye 
ait her şeyi silmeye odaklanmış, taş 
üstünde taş konmayan bir istila ile 
hayat damarları kesilmiş bir kıta.

Avrupa’yı zengin eden 
topraklar…
1520 yılından sonra ivmelenen 

istilanın öncesinde bu bölgede yaşa-
yan insanların Çiçek hastalığından 
haberleri yokmuş örneğin. Hayatla-
rında ne at görmüşler ne tüfek, ne 
de bir katolik papaz.

İnka hükûmdarı Atapualpa'yı 30 
bin kişilik ordusunun önünde, sayısı 
200’e varmayan askeri ile esir eden 
İspanyol Pizarro, önünü açtığı fela-
ketin, bugünkü dünya sömürüsü-
nün habercisi olduğunu kendi bile 
tahmin edemezdi muhtemelen. 
Macera kabîlinden şuursuzluk için-
de yapılan bir seferin öncüleri bek-
lediklerinin çok üzerinde bir kazanç 
sağlamışlar bu işten.

İşgaller öncesi toplam nüfusu 70 
milyonu bulan İnka, Aztek, Maya-

ların sayısı 150 yıl içinde 3 milyona 
inmiş. Hırsızlık ve sömürü, Avru-
pa'nın yeniden yapılanmasının kay-
nağı olmuş.

Bir buçuk asır gibi bir sürede, 
insanlık dışı şartların hüküm sür-
düğü madenlerde ölesiye çalıştırılan 
Güney Amerika’nın gerçek sahibi 
yerliler tükenmeye yüz tutmuş.

Bunun üzerine eksilen insan 
gücü için köle ticareti dönemi başla-
mış. İnanılmaz köle ticareti, Katolik 
Kilisesi’nin fetvalarıyla şekillenmiş. 
Tabii ki giden her gemiye fedakâr bir 
papaz da konulmuş.

Güney Amerika ile ilgili iki kitap 
okumuştum yola çıkmadan.

'Latin Amerika’nın Kesik 
Damarları” ve “Tüfek, 
Mikrop ve Çelik'…
Eduardo Galeano’nun SEL Yayın-

ları’ndan çıkan “Latin Amerika'nın 
Kesik Damarları” isimli kitabı bu 
kıtanın sömürü tarihiyle ilgili önem-
li bir kaynak. O diyarlara gitmeden 
okunmasının çok önemli bir bakış 
açısı sağlayacağını düşünüyorum. 
Kitapta ayrıntılı olarak bulacağı-
nız, gerçek verilere dayalı anlatım, 
sömürü tarihi ile günümüze de 
büyük ışık tutacak nitelikte.

Bölge ve sömürge tarihi ile ilgi-
li çok kıymetli bir kitap da TÜBİ-
TAK Yayınları’ndan çıkmış Jared 
Diamond imzalı “Tüfek, Mikrop ve 
Çelik”. Benim için okunması yer yer 
zorluklar teşkil eden bir editörlük 
ve redaktörlükle düzenlenmiş olsa 
da bu kitap insanlık tarihi ve Güney 
Amerika açısından çok kıymetli bil-
giler verecektir.

Şimdi tekrar Machu Picchu’ya 
dönelim.

Machu Picchu nerede?
Peru’da. Machu Picchu, Cusco’ya 

yaklaşık 90 km mesafede. Cus-
co’nun 25 km yakınındaki Pisac’tan 
başlayarak bölgeye tarih boyunca 
can veren “Urubamba” Nehri’nin 

'Damarları kesilen uygarlıklar'
Machu Picchu ve Futbol

aktığı “Valle Sagrada” yani Kutsal 
Vadi’nin sonunda yer alıyor.

Kutsal Vadi boyunca yer yer 
sakin, yer yer hırçın hırçın akan 

“Urubamba” Nehri, yüce dağlar tanı-
mını hak eden ve genelde nehirden 
yukarı dimdik uzanan başı dumanlı 
bir dağ silsilesi ile kol kola ilerleyor. 
Nehrin uğultusu adeta durmaksı-
zın bir şeyler fısıldıyor kulaklarınıza. 
Bu etkileyici doğa, yüksek enerjisiy-
le sizi kıskıvrak yakalayıp, ruhunu-
zu avucunun içine alıyor. Urubam-
ba’nın bu bitmeyen fısıltısı sürekli 
devam eden bir şaman şarkısı sanki.

Inkaların yazısı yok…
Kentler inşa etmiş, günümüz-

de bile çalışan sulama kanalları 
yapmış, tarım, hayvancılık, tekstil, 
astronomi, tıp, müzik dâhil birçok 
alanda faaliyet gösteren bir uygar-
lığın “yazısının olmaması” inanılır 
gibi değil. Milattan Önce 1600’lerde 
Anadolu’da Hititlerin yazısı olacak, 
milattan sonra 1600’lerde İnkala-
rın yazısı olmayacak. Garip geliyor. 
Antik Uzaylı hikâyeleri de biraz 
bundan türüyor bana göre. 

Kentin meçhul tarihi...
Machu Picchu’nun sırrı çözül-

müş değil. Değişik teorilerin ve 
soruların hâlâ yanıtı yok. Amazon 
kabilelerinin işgaline karşı yapıl-
mış bir kale mi? Dinsel bir tapınak 
veya Güneş tanrısına adanmış bir 
kutsal mekân mı? Bakireler için 
bir sığınak veya kral ve soylular 
için bir tatil şehri mi? Gerçek ise, 
meçhul. Herkesin Machu Picchu’su 
kendine…

'Insanlık olarak buna çok 
ihtiyacımız vardı!'
Elin adamı 30 kişiyle gelsin, 30 

bin kişinin önünde sizi sopalasın, 
hapsetsin, ağırlığınca altın fidye 
istesin, onu da alsın ve sizi öldürsün. 
Yetmedi madenlerde süründürsün, 
soyunuzu, sopunuzu kurutsun, yet-
medi inancınızı değiştirsin… Sonra 
da bir topun peşine takılalım, çok 
zorlu mücadelelerden sonra şam-
piyon olalım.

Gerçekten insanlık olarak buna 
çok ihtiyacımız vardı.

2023 yılınız sağlık ve esenlik için-
de geçsin.

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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KİTAP KÖŞESİ
Balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemiciler... Halikar-
nas Balıkçısı'nın hikâye ve romanlarıyla gelen bu tipler, 
sadece edebiyata ilk kez geldikleri için ilginç değiller-
dir. Balıkçı, denize bağlı olarak, güzelliği, özgürlüğü, 
başkaldırıyı, insanoğlunun geçmişteki ve gelecekteki 
arayışlarını, kayıplarını, bunalımlarını, korkularını, ışığı 
kırar gibi kendiliğinden alabildiğine etkin bir anlatımla 
ortaya koyarak, çağdaş insancıl bakışla eski uygarlık-
lar arasındaki bağları göstermiştir. "Aganta" deyimi 
İtayanca agguantare'den (yakalamak, enselemek) geli-
yor. "Burina" deyimi, seren yelkenlerinin rüzgarüstü 
yakalarını rüzgâra açan selviçe demek. "Burinata" ise 
babafingo yelkeninin burinasına denirdi. Kısacası, Balıkçı'nın kitabının adını 
"burinaları yakalayıp tutun" anlamındaki kumandadan almış: "İşte o zaman 
son emir, yani 'Aganta burina burinata!' kumandası verilir. Kayık şarıl şarıl rüz-
gârın gözüne işler diyor Balıkçı.

Yazar: Halikarnas Balıkçısı
Bilgi Yayınevi

Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu'nun hazırladığı bu kitap 
birbirinden değerli akademisyenlerin, yazarların, amatör denizcilerin 
kaleme aldığı makale ve incelemelerle dünya ve Türk edebiyatı eser-
lerine taze bakış açılan getiriyor. Hepsinin ortak noktası deniz olan 
destanlar, efsaneler, klasik romanlar, denemeler, şiirler, seyahatna-
meler okuru farklı 'düşünce' limanlarına doğru seyre çıkarırken, aynı 
zamanda medeniyetler arasındaki en büyük bağın edebiyat ve deniz 
üzerinden kurulduğunu da gözler önüne seriyor.
Bu eserin sayfalarında Sait Faik'in sadeliğini, Sadun Boro'nun macera-
perest ruhunu, Barbaros Hayrettin Paşa'nın cesaretini, Azra Erhat'ın 
ve Halikarnas Balıkçısı'nın doğayla insan aşkını, Thomas More'un 
zamanının ötesindeki yenilikçilik anlayışını, Jules Verne'in bilim 
kurgu dünyasındaki gerçekçiliğini görecek ve daha nice yazarın kelime deryasında mutlaka 
kendinize ait bir liman bulacaksınız. 
Edebiyatta Denizcilik, Denizcilikte Edebiyat’ın bu ilk seçkisi, Naviga Yayınları tarafından ülke-
mizde deniz kültürünü oluşturmak ve yaymak adına sunulan en önemli eserlerden biridir. 

Hazırlayanlar: Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu
Naviga

Aganta Burina Burinata Edebiyatta Denizcilik, Denizcilikte Edebiyat... 

Rodos seferi için 1522'de ordu-
suyla Muğla'ya gelen Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Yatağan'dan 
Marmaris'e kadar olan geçiş 
güzergâhı, konaklama alanları 
ve bırakılan Osmanlı eserleri, 
ahşap üzerine deri ile işlendi.

Muğla Olgunlaşma Enstitü-
sü’nde görevli El Sanatları Deri 
İşleme Usta Öğreticisi Gülhasret 
Tunç ve El Sanatları Resim Öğret-
meni Nilgün Karatopraklı’ya, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
(MSKÜ) Tarih Bölümü akademis-
yenleri de destek vererek seferi 
anlatan bir çalışma gerçekleştirdi. 

Rodos'un fethi için Muğla'ya 
gelen Kanuni Sultan Süleyman'ın 
1522 yılında kullandığı güzergâh, 
konaklama alanları, cami, han, 

köprü, sarnıç gibi Osmanlı eser-
leri ve deniz yolundaki gemilerin 
tasviri oluşturuldu.

Yatağan'ın Bozüyük Mahal-
lesi'nden başlayan sefer hazır-
lığının Marmaris'e kadar olan 
güzergâhındaki detaylar, tarih-

çilerin de onayı alınarak sanat-
sal anlatıma dâhil edildi.

Deri işleme usta öğreticisi 
Gülhasret Tunç, güzergâhı hay-
van derisine işlerken, el sanatları 
resim öğretmeni Nilgün Karatop-
raklı'nın ahşaba aktardığı güzer-

gâh da özel tekniklerle boyandı.

Fethin 500’üncü yılı için 
hazırlandı
Kanuni Sultan Süleyman'ın 

Rodos seferinin 500’üncü yıl 
dönümü dolayısıyla belge nite-
liğinde bir sanat eseri ortaya 
koyduklarını ifade eden Tunç, 

"Kanuni'nin sefer öncesi Muğla 
güzergâhında ordusunun isti-
rahat edebilmesi için otağını 
kurduğu alanlardan Rodos'a 
kadar kuşatmayı da içine alan 
bölümü fethin 500’üncü yılında 
sanatsal bir çalışmayla günü-
müze taşımak istedik" dedi.

Çalışmanın hem bir tasarım 
hem de bütün alanların orijinal 
yerlerinde gösterilmesi nedeniy-

le bir belge niteliğinde olduğu-
nu dile getiren Karatopraklı ise 
çalışma sürecini anlatırken,

"Ahşap üzerine orijinal hayvan 
derisi oyularak güzergâh işlendi. 
Bütün çizimler, deriler bıçakla 
oyulup, suyla ıslatılarak kesilen 
yerlerde oyuklar açıldı. Ayakka-
bı boyasıyla doldurulan bu nok-
talarda yanık etkisi bırakıldı. Bu 
çalışma bittikten sonra tasarımın 
boyama aşaması başladı. Önce 
deri boyaması yapıldı. Deniz kısmı 
boyamasında özel teknikler kul-
lanılarak deriye balmumu sürüp 
akrilik yapıldı. Ahşap deriyle olan 
görselin birleştirilmesi için özel 
bir boyama yapıldı. Kara için daha 
koyu, deniz için daha hafif bir 
renk kullandım." dedi.

Kanuni'nin Rodos seferi deri üzerinde anlatıldı

Ünlü şeflerden 'Boğaziçi'nin Lezzetleri' lansmanı
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, 
Şef Ömür Akkor ve Şef Zennup 
Pınar Çakmakçı’nın kaleme aldı-
ğı “Boğaziçi’nin Lezzetleri” isimli 
kitabı Nevmekan Sahil’de düzen-
lenen lansmanla tanıttı. 

Lansmanda ünlü şefler Ömür 
Akkor ve Zennup Pınar Çakmakçı, 
boğazın yemek kültürüne ilişkin 

“Boğaziçi Lezzetleri” kitabının tanı-
tımını büyük bir masa üzerine 
hazırlanan özel bir sunumla ger-
çekleştirdi. 

Yüzyıllardır süregelen Boğa-
ziçi’nin kültürel birikimininin 
lezzet odaklı bir esere dönüştü-
rüldüğü, Türkçe ve İngilizce ola-
rak hazırlanan kitapta, balıkların 
avlanma tarzlarından hangi ayda 
hangi balığın tüketileceğine dair 
geniş bir bilgi aktarılıyor. Boğa-
ziçi balıklarının her birine özel 

tariflerin yer aldığı eser, yalılarda 
pişen yemeklerin tariflerine de 
yer vererek İstanbul’un ve Boğa-
ziçi’nin kültür tarihine özgün bir 
katkı sağlıyor. 

İstanbul Boğazı Belediyeler Bir-
liği’nin dönem başkanı ve Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, Beykoz Belediye Başkanı 
Murat Aydın, Fatih Belediye Baş-
kanı M. Ergün Turan ile İBB’nin 
Birlik temsilcisinin de yer aldı-
ğı toplantıda Başkan Türkmen, 
çalışmanın bir yemek kitabından 
öte olduğunun altını çizdi. 

Türkmen, “Boğaziçi’nin Lez-
zetleri kitabı özel bir çalışma. Bu 
kitap bir yemek kitabı değildir. Bu 
kitap aslında bir tarih kitabı, bir 
sosyolojik eser, bir yaşam biçimi 
ve İstanbul’un zenginliğini itibar 
eden önemli bir eser, önemli bir 

kaynaktır. Sadece bir yemek kita-
bı olarak görülmemelidir” diye 
konuştu.

‘Lüfer Boğaz’da tutulup
sandalda yenirdi’
Şef Ömür Akkor, Boğaz’ın incisi 

lüfer balığına dair ‘’Lüfer Boğaz’ın 
en güzel ve kaliteli balığı. Eskiden 
özel kayıklarla boğaza açılırlar ve 
teknelerde mangal dahi bulurdu. 
Lüfer öyle tutulup daha sonra 
evlere restoranlara pek taşımazdı. 
Tutulduktan hemen sonra temiz-
lenir ve mangalda pişirilip orada 
yenirdi. Limon sıkmak isteyen de 
kıyıdan bir ağaçtan limonu kopa-
rır ve üzerine sıkardı. Yani lüfer 
balığı Boğaz üzerinde sandalda 
ya da teknede hemen yenir ve en 
taze haliyle tüketilirdi” ifadelerini 
kullandı. 




