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Enflasyon oranının 12 Ocak’ta beklentiler 
dâhilinde yüzde 6,5 seviyesinde açıklan-
ması ve yaşanan bu ciddi gerileme akıllara, 
Fed’in atacağı adımların daha sakin ve 
dengeli olabileceği düşüncesini getirdi. 6 
Ocak’taki açıklamalarda Yüzde 3,5 ora-
nında açıklanan işsizlik oranı da gerileme 
kaydederken, tarım dışı istihdam verisi 
ise beklentilerin üzerinde 223 bin olarak 
kayıtlara geçti. Kritik öneme sahip bu üç 
veri, ülke ekonomisi için olumlu sinyaller 
üretmiş olsa da 6 Ocak’ta açıklanan ISM 
imalat dışı satın alma müdürleri endeksi 
(PMI) verisi 49,6 ile 4 Ocak tarihli ISM ima-
lat satın alma müdürleri endeksi (PMI) ise 
48,4 ile gerileme kaydetti. Dolar cephesinde 
yaşanan gerilemenin derinleşmesine yöne-
lik son dokunuşu yapan haber akışı ise 
yüzde -1,1 ile daralma kaydeden 18 Ocak 
tarihli perakende satışlar verisi oldu. Oy 
hakkı olan veya olmayan tüm Fed başkan-
larından, şahin tonda açıklamalar gelmeye 

devam etse de dolar ay boyunca küresel 
bazda değer kaybı yaşadı. Resesyon ihtimâ-
linin 2023 senesinde hâlâ masada duruyor 
olması ve faiz artışlarının sonucu olarak 
enflasyon seviyesinde yaşanan gerileme 
ile Fed’in tempoyu biraz daha düşürebilme 
ihtimâli piyasalarda ağır basan taraf oldu.

Euro-dolar paritesinde 
kritik eşik denemesi
Almanya’da enflasyon oranının yüzde 8,6 

seviyesine gerilemesi gelecek adına pozitif 
bir sinyal olarak algılandı. Christine Lagarde 

ve ekibinin uyguladığı sert ve agresif politika, 
enflasyon oranının gerileme kaydetmesi ile 
güven tazeledi. 18 Ocak’ta yüzde 9,2 oranında 
açıklanan enflasyon verisi bölge genelinde 
pozitif rüzgârların esmesine zemin hazırla-
dı. 1,0450 desteği üzerinde kalıcılık sağlayan 
parite ise, ay boyunca yukarı yönlü seyrini 
güçlendirerek 1,0830 seviyesi üzerine dene-
melerde bulundu.

İngiltere ekonomisi adına 
umutlanmak için henüz erken 
Yeni yılın ilk verileri değerlendirildiğinde 5 

Ocak tarihli, imalat sektöründe öncü gösterge 
olan PMI verisi 45,3 ile beklentilerin üzerinde 
açıklanırken, 3 Ocak tarihli bildiriye göre 
hizmet sektöründeki PMI verisi hafif düşüş 
göstererek 49,9 olarak kayıtlara geçti. Daral-
ma gösteren ekonomik büyüme verisi yüzde 
0,2 oranında beklentilerin altında kalırken, 
İngiltere’de enflasyon 18 Ocak’ta yüzde 10,5 
ile beklentilere paralel açıklandı.

Küresel bazda değer kaybı 
yaşamaya devam eden dolar, 
finansal piyasalarda hareketli 
saatlerin yaşanmasına zemin 
hazırladı. ABD tarafında açık-
lanan makro veri akışı ise 
olumlu sinyaller üretti
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İlk kez MarineDeal News’ün 16 
Ocak’ta duyurduğu “Millî Savunma 
Bakanlığı’nın Kraliyet Donanma-
sı’ndan Type-23 fırkateynleri alıyor” 
haberi, kamuoyunda yankı uyan-
dırmıştı. 

İngiliz mevkidaşı Ben Wallace 
ile bir araya gelen Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretinin 
ardından, Kraliyet Donanma-
sı’nda aktif görevlerde kullanılan 
ve donanmalarında mevcutta 12 
adet bulunan Type-23 fırkateynle-
rine yönelik satın alma anlaşması 
yaptığı öğrenilmişti. 

Bakan Akar, bu habere atıfla 
gazetecilerin sorusu üzerine; yapı-
lan görüşmeyi doğrular nitelikte bir 
yanıt vererek, “Somutlaşmış, kesin-
leşmiş bir şey söz konusu değil” 
demiş ve henüz net bir karar veril-
mediğinin altını çizmişti. 

‘Savunma sanayisi için 
intihar olur’
Söz konusu alımı Cumhuriyet’e 

değerlendiren emekli Tümamiral 
Cem Gürdeniz, bu anlaşmanın 
hayata geçmesinin savunma sana-
yisi için intihar olacağını söyledi. 

Gürdeniz, “Amirallik dönemim-
de en çok uğraştığımız sorunların 
başında İngiliz menşeli sensor ve 
silahların idamesi, yedek parça 
tedariki ve bakım onarım sorunu 
gelirdi. Fırkateyn radar parçasını 
bile iki yıl beklediğimiz olurdu” dedi.
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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.
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Yaz›, fotoğraf ve illüstrasyonlar›n 
tüm haklar› MarineDeal News Gazetesi’ne 
aittir. Yaz›l› izin olmaks›z›n hiçbir şekilde 
yaz›, fotoğraf ve illüstrasyonlardan al›nt› 

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

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

'Millî Savunma Bakanlığı, Kraliyet 
Donanması'ndan Type-23 fırkateynleri alıyor'

‘Sürekli sorun çıkarıyor’
Türkiye’nin İngiltere’den en son 

1959’da Paşa sınıfı muhrip satın 
aldığını söyleyen Gürdeniz, İngil-
tere’deki FOST eğitimleri sırasında 
Type-23’lerle çalıştığını ve bu sınıfın 
sürekli sorun çıkardığını da sözleri-
ne ekledi. 

“Savunma sanayini destekleye-
cek tersane hazırken, savunma 
sanayisi hazırken Türkiye’nin İngil-
tere’nin eski gemilerine yönelmesi-
ni anlamak mümkün değil” diyen  
Gürdeniz, “Yerli ve milli olmak sözle 
değil eylemle olur. Kendi gemisini 
yapan devlet 35 yaşında bir gemiyi 
ithal etmez. Bu intihardır. Yaşlanan 
filoyu modernize etmenin yöntemi 
TF-2000 ve diğer istif sınıf muha-
rip gemi projelerini hızlandırmaktır. 
Türkiye başkasına muhtaç değildir.” 
ifadelerini kullandı. 

‘Böyle bir girişim 
kurumsal atalet yaratabilir’
Deniz Güvenliği Uzmanı Deniz 

Güler ise “Başta Türk Deniz Kuv-
vetleri olmak üzere Ar-Ge alanında 
önemli başarılarla ulusun göğsünü 
kabartmış bir kuvvetin yaşadığı bu 
sıçrayışın ana fikrinde güven bağı 
zedelenmiş bir müttefiklik ilişkisine 
karşı ulusal onur, özgüven ve emek-
le verilen güçlü bir tepki yatmakta-
dır” dedi ve Türkiye’nin 21. yüzyılda 
kendi savaş gemisini inşa edebilen 
ülkeler ligine taşımışken böyle bir 
girişimin “kurumsal atalet” yarata-
bileceğinin altını çizdi. 

MarineDeal News’ün haberi 
üzerine kamuoyunda verilen tep-
kilerde ve MarineDeal News’e özel 
konuşan bazı uzman görüşlerin 
olumlu olumsuz temas ettikleri 
ortak görüşleri şu şekilde derledik. 

Bu haberde bahsi geçen satın 
almanın ve hatta haberin “doğru 
olmamasını” dileyenler çoğunluk-
taydı. İdare’ye hitaben böyle bir 
satın almanın gerçekleşmemesine 
ilişkin serzenişler, “umarız alınmaz” 
minvalinde çeşitli sosyal medya 
platformlarında dile getirildi. Alın-
maması gerektiğine vurgu sayısı 
çoğunluk olmakla birlikte, “mevcut 
filoya geçiş sürecinde gerekliyse ola-
bilir,” şeklinde görüşler de vardı. 

Uzman görüşlerin açıklamala-
rından edinilen ortak görüşler özet-
le şu şekildedir:

Bahriyelilerin Deniz Kuvvetleri 
için yeni tip olacak bu geminin kul-
lanım eğitimi ile bakım-idamesinde 
yaşayacağı operasyonel zorluklar, 
bu yeni gemilerde görevlendirilmek 
üzere ilave personel ihtiyacı ile mev-
cut idamesi gereken işlerde yaşana-
cak zamansal aksaklıklar, lojistiği-
nin sürdürülebilir olmaması/belir-
siz olması, yedek parça stokunun 
temini ve temininin sürdürülebilir 
olmasının önündeki siyasi-politik 
olası engeller/belirsizlikler, TYPE 
23 fırkateynlerinin aktif görevde 
olup olmadığının da önemli oldu-
ğu, gemiler hizmet dışı ise uygun 
maliyetli (cost-effective) olmayaca-
ğı, gemiyle gelecek silah yükü üze-

rindeki unsurların ve cephanelerin 
olmaması veya neler olduğunun 
da önemli olduğu teknik değerlen-
dirmeler arasındaydı, bunların yanı 
sıra böyle bir satın almada toplam 
maliyetin milyar dolar seviyesinde 
ciddi bir meblağ oluşturacağı, bu 
yönüyle vadeli olarak yıllara bölün-
se de bu maliyetin Türkiye’nin top-
lam savunma sanayi bütçesine ve 
gelecek yıllar savunma sanayi büt-
çelerine ek ciddi bir maliyet getire-
ceği; akademik açıdan bakıldığında 
ise kendi gemilerini tasarlayan ve 
üreten ülke gücüne erişilmişken, 
kazanılan yetenekler ve bu insan 
gücünde ciddi bir motivasyon ile 
kuantum sıçraması sağlanmışken, 
millî üretimin çeşitli Ar-Ge çalış-
maları yapan, özellikle; bu Ar-Ge 
ülke sanayisine etkin yayılmışken 
korunması ve geliştirilmesi gerektiği 
ve de Tübitak gibi güzide kurum-
larımız da dâhil olmak üzere ülke 
genelinde cesaretliliği, motivasyonu 
olumsuz yönde ciddi etkileyebile-
ceğinden buna da imkân verilme-
mesi; jeopolitik denge açısından da 
çok iyi irdelenmesi gereken bir karar 
olduğu, politik açmazların da göz 
ardı edilmemesi gerektiği öne çıkan 
görüşlerdendi.

Bazı uzmanlara göre durum, 
konjonktür gereği geçici bir ihtiya-
cın karşılanması düşünülse bile 
mevcut yeteneğin ve ekonomik 
gücün hâlihazırda devam etmekte 
olan İ Sınıfı Fırkateynlere aktarımıy-
la bu projelerin geciktirilmemesi ve 

Amfibi Hücum gemisi Anadolu için 
olmazsa olmaz olan ve millî tasarı-
mında sona gelinmiş TF-2000 Pro-
jesi’ne bir an evvel başlanmasının 
bütüncül millî kazanımlara direkt 
etki edeceği ve bunun çarpan etki-
siyle momentum kazanabileceği de 
vurgulananlar arasında. 

Stratejik seviyede düşünen ve 
değerlendirmelerde bulunan bazı 
uzmanlara göre; millî yeni gemilerimi-
zin hizmete gireceği ana kadar geçecek 
zaman içinde görev ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere geçici yaratılacak bu güç 
dengesiyle ülkemizin menfaatleri için 
yetkililerce en uygun değerlendirme-
nin yapılacağı görüşü de dile getirildi. 

Type-23 fırkateynlerinin 
özellikleri
■ Boy: 133 metre
■ Genişlik: 16,1 metre
■ Draft: 7,3 metre
■ Tahrik: CODLAG güç üretim sistemi

4 adet 2025 beygirlik Paxman 
Valenta 12 CM dizel motor

2 adet GE üretimi 3996 beygirlik 
elektrik motoru

2 adet 26.150 beygirlik Rolls Roy-
ce üretimi SM1C gaz türbin motor
■ Hız: Maksimum 28 knots
■ Menzil: 14.000 km
■ Bot: 2 adet RIB
Silah sistemleri
■ 1 adet BAE Systems üretimi 114 
mm baş topu
■ 32 adet GWS.26 VLS lançeri
■ 10 km menzilli Sea Wolf ve 25 km 
menzilli Sea Captor hava savunma 
füzeleri
■ 8 adet Harpoon anti-gemi füzesi
■ 4 adet Sting Ray hafif torpido
■ 2 adet DS-30 30 mm top
■ 1 adet Wildcat yada Merlin deniz 
helikopteri
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Caixin imalat satın alma 
müdürleri endeksi (PMI) verisi 
3 Ocak’ta 49 ile beklentilerin 
üzerinde açıklandı. Ekonomik 
büyüme verisinde görülen artış, 
Covid-19 için sert önlemler 
alan Çin tarafında umut verici 
bir gelişme olarak görüldü. 17 
Ocak’taki bildirilerde yüzde 2,9 
oranında büyüyen ekonomide 
sanayi üretimi de büyümeye 
paralel olarak yüzde 1,3 oranın-
da beklentilerin üzerinde açık-
landı. İşsizlik oranı yüzde 5,5 
ile gerileme kaydetti ve PBOC 
en düşük kredi faiz oranını 20 
Ocak’taki duyurusunda yüzde 
3,65 ile sabit bıraktı.

Kripto tekrar canlandı
Doların küresel bazda değer 

kaybı yaşamaya devam etmesi 
ile tekrar canlanma gösteren 
BTC, 16300 seviyesinden aldığı 
destekle ay boyunca yatırımcı-
sının yüzünü güldürdü. Özel-
likle Amazon ile yapmış olduğu 
anlaşma sonrası ciddi artış kay-
deden AVAX, 11 dolar seviyesin-
de alıcı bularak 18 dolar seviye-
sinin üzerinde denge arayışına 
girdi. ETH tarafında yaşanan 
yükseliş ise daha olumlu sinyal-
ler üretti. Teknik açıdan önem 
düzeyi yüksek olan 1500 dolar 
üzerinde gerçekleşen tutunma, 
ETH adına yaşanabilecek geri 
çekilmelerin tekrar alış fırsatı 
olarak değerlendirilmesine ola-
nak sağladı.

Kâr satışları ufak çaplı 
panik yarattı
Enflasyon oranında kısmi 

gerilemenin gözlemlendiği yur-
tiçi piyasalarda, TCMB yılın ilk 
toplantısını pas geçerek, faiz 
oranını yüzde 9 seviyesinde 
sabit bıraktı. Dolar ve Euro para 
birimleri Türk Lirası karşısın-
da yukarı yönlü seyrini düşük 
ivme ile sürdürürken, altın ve 
gümüş yeni rekor seviyelerini 
test etti. 5600 seviyesi üzerin-
de yeterli potansiyel bulama-
yan Borsa İstanbul tarafında 
yaşanan kâr satışları 4750 ana 
desteğinin altının telaffuz edil-
mesini hızlandırdı. Bu seviye 
altında tepki alımları ile karşı-
laşan BİST100 endeksinde 5300 
puan ortalama ile dalgalanma 
devam ediyor.

Şubat ayı genelinde dolar 
endeksinin kritik 100 seviyesi 
üzerinde kalması durumunda, 
dolara olan talebin artabilece-
ğine yönelik senaryo göz ardı 
edilmemelidir ve dolar lehine 
esebilecek rüzgârlara karşı dik-
kat edilmelidir.

Çin tarafından 
global ticareti 
destekleyici 
sinyaller
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ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın Federal 
Transit İdaresi (FTA), Biden-Harris yöneti-
minin ülke çapındaki ulaşım hizmetleri 
kapsamında feribot hizmetini genişlet-
mek, geliştirmek ve sıfır emisyonlu ulaşı-
ma geçişi hızlandırmak için 384,4 milyon 
dolarlık federal fon sağladığını duyurdu.

FTA, 11 eyalette ve ABD Virgin 
Adaları'nda toplamda 23 hibe veriyor. 

Hibeler, eski gemilerin değiştirilmesi, 
filoların genişletilmesi ve yeni termi-
naller ve rıhtımlar inşa edilmesi gibi 
projeleri finanse edecek. Alaska eyaleti 
için açıklanan fon ise eyalet genelin-
de uzak yerlere hizmet veren Alaska 
Deniz Otoyolu’na yaklaşık 286 milyon 
dolarlık yatırım anlamına geliyor.

Ulusal hibelerin yaklaşık 100 milyon 

doları, düşük emisyonlu ve emisyonsuz 
feribotlara aktarılarak ulaşım sektörün-
den kaynaklanan sera gazı emisyonları-
nın azaltılmasına yardımcı olacak.

Feribotların modernizasyonu
Yaklaşık 286 milyon dolarlık altı hibe 

alan Alaska Ulaştırma ve Kamu Tesisleri 
Departmanı, eski gemileri değiştirmek 

veya modernize etmek için yolcu feri-
botları inşa edecek ve çeşitli bölgelerdeki 
kritik rıhtım iyileştirmeleri yapacak.

Maine Ulaştırma Bakanlığı ise kulla-
nım ömrünü dolduran 35 yaşındaki bir 
geminin yerine hibrit-elektrikli bir gemi 
inşa etmek için Elektrikli veya Düşük 
Sülfürlü Pilot Feribot Programı aracılığıy-
la 28 milyon dolar alacak.

Biden Hükûmeti'nden karbonsuz taşımacılık için dev fon
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Türk mühendisleri tarafından 
dizayn edilen ilk Türk fırka-
teyni TCG İstanbul'un devamı 
olan üç fırkateyn için çalışma-
ların başladığını bildiren Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı İsmail Demir, MİLGEM 
Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fır-
kateynlerin inşası ile ilgili geç-
tiğimiz günlerde yaptığımız 
MİLGEM Projesi kapsamında-
ki haberi doğrulayan nitelikte 
açıklamalarda bulundu. 

Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn 
Tedariki Projesi'nin Anadolu, 
Sedef, Sefine, TAİS Ortak Giri-
şimi Ticari İşletmesi ve STM 
Savunma Teknolojileri Mühen-
dislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı 
ile yapılmasının kararlaştırıldı-
ğını kaydetti. 

Proje kapsamında iş ortaklı-
ğında yer alan Anadolu, Sedef, 
Sefine tersanelerinin her biri-
nin eş zamanlı bir adet İ sınıfı 
fırkateyni inşa etmesinin plan-
landığını belirten Demir, son 

yıllarda hem yurt içinde hem 
de yurt dışında gerçekleştirilen 
askeri gemi projeleri sonucu 
özel sektör tasarım ofisleri/ter-
sanelerinin, askerî gemi tasa-
rım ve inşasında oldukça ilerle-
me kaydettiğini söyledi. 

İ sınıfı fırkateynlerin özel 
sektör tersaneleri tarafından 

inşa edilmesinin sağlayacağı 
faydaların altını çizen Demir, 

"Gemilerin inşasının, sürdürüle-
bilir bir askeri gemi inşa sana-
yisi oluşturabilmek için özel 
tersanelerin üretici sıfatıyla yer 
aldığı bir modelle yürütülmesi-
nin uygun olduğu değerlendiril-
di. Bununla birlikte, bu modelle 

üç gemi için teslim süresin-
de avantaj sağlanacak, aske-
ri gemi inşasında özel sektör 
tersanelerinde bilgi ve tecrübe 
birikimi tutulacak ve pekişti-
rilecek, sektörün yetenek bazlı 
büyümesi ve sürdürülebilirliği 
desteklenecek, ihracat potan-
siyeli yüksek nitelikli bir ürün 

ortaya konulacak, ölçek ekono-
misine katkı sağlanacak. 

Üç geminin 36 ayda tes-
limi planlanıyor. İ sınıfı fır-
kateynlerin ilki TCG İstan-
bul'da yerlilik oranı yüzde 
75 seviyesinde bulunmakta. 
Bununla birlikte projede 80 
civarında, büyük çoğunluğu 
yerli alt yüklenici görev alıyor. 
Projede çalışan toplam firma 
sayısı ise yaklaşık 200" dedi. 
Yakın hava savunma sistemi 
Gökdeniz, üç boyutlu arama 
radarı Cenk, atış kontrol radarı 
Akrep, aydınlatma radarı, tor-
pido kovanı, Millî Dikey Atım 
Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi 
milli çözümlerin konfigüras-
yona dâhil edildiğini söyleyen 
Demir, "Proje kapsamında 
yürütülecek çalışmalar ve yeni 
yerli çözümlerin kullanılmaya 
başlanmasıyla millî gemilerde 
yer alan sistem ve alt sistem-
lerdeki yerlilik oranı daha da 
artacak" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir: Üç millî fırkateyn eşzamanlı üretilecek

Ciner Holding iştiraki Ciner 
Denizcilik, Çin tersanelerine 
14 yeni kuru yük gemi siparişi 
verdi. 

Şirket, 2022’nin son çeyre-
ğinde Çin’de yerleşik 3 farklı 
tersaneye sipariş ettiği gemileri 
2024’ün son çeyreğinde ve 2025 
yılı içinde teslim alacak.

Yeni sipariş edilen gemiler 
kuru yük (bulk carrier) gemileri 
Çinli New Dayang Shipbuilding, 
Chengxi Shipyard (CCCME) ve 
Jiangmen Nanyang Ship Engi-
neering Co. Ltd. (JNS) Tersane-
lerinde inşa edilecek.

Ciner, JNS Shipyard’a 40.000 
dwt, 7 adet handy size gemi-
yi Ekim 2022 sonunda sipariş 
etmişti. Bu 7 dökme yük gemi-
den 4’ü 2024 yazında, kalan 3 

adedi ise 2025’in Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında peş peşe 
teslim alınacak. 

Ciner Denizcilik’in inşa-
sı süren diğer siparişlerinden 
88.000 dwt, 3 adet kamsarmax 
gemi Chengxi Shipyard’a ve 
63.500 dwt, 4 adet ultramax 
gemi de New Dayang Shipbu-
ilding’e 2021 Eylül’de sipariş 
edilmişti. 

CCCME’ye sipariş edilen 
kuru yük gemilerini 2024 
yazında ilk teslim haziranda 
olacak şekilde peş peşe teslim 
alacak olan Ciner Denizcilik, 
New Dayang Shipbuilding’e 
sipariş edilen gemileri ise ilki 
Şubat 2024 olmak üzere, Hazi-
ran, Ağustos ve Eylül sonunda 
filosuna katacak.

Ciner Denizcilik yeni 
inşa filosu kuruyor
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2023 yılında kaleme alınan bu ilk 
yazıda kadraja hangi konuyu almalı-
yız sorusunun yanıtını bulmak epey 
meşgul etti bu köşenin yazarını. Zira, 
küresel gündem ve uluslararası iliş-
kiler oldukça yoğun zamanlardan 
geçiyor. Stratejik düşünebilenler için 
gündemin hızla aktığı ve devinim 
sergilediği bir döneme tanıklık edi-
yoruz. 2022 yılında kırılan jeopolitik 
fay hatlarının artçı yansımalarını 
yakından hissedeceğimiz 2023’te, 
resmi okuyabilmek için yapılacak 
çok boyutlu hamlelere odaklanmak 
zorunda kalacağız.

İçinde bulunduğumuz dönemde 
jeopolitik kazanımlarını önceleyen 
aktörlerin merak uyandıran ham-
lelerini, ezber bozan yaklaşımlarını, 
zorunlu konjonktürel birliktelikleri 
ve çıkara dayalı ittifakları optiğimize 
alacağız. Öte yandan özgül ağırlığı 
görece düşük devletlerin tercih yap-
mak ve saflarını belli etmek duru-
munda kalacakları sıkışık bir süreci 
izliyor olacağız. Askeri jargonla, jeo-
politik vaziyette saflar sıklaşacak…

Uluslararası ilişkilerde 
yapboz dönemi
Uluslararası ilişkilerin yapbozu 

andırdığı günler yaşıyoruz. Küresel 
aktörler kimileri için anlaşılması zor 
hamleler yapıyor. Aralık ayında yaz-
dığımız makalemizde  temas etmiş-
tik, ABD ile Çin arasında başlayan ve 
on yıl süreceği ifade edilen çatışma-
sız rekabet dönemi yeni bir küresel 
düzenin kurulması ile sonuçlanabi-
lir. Jeopolitiğin merkezinde yer alan 
ABD ile Çin’in sürükleyeceği bu 
dönemde; Rusya, Hindistan, Japon-
ya, Almanya ile küresel sermayede 
söz sahibi Körfez ülkelerinin tercih 
ve yönelimleri farklı denklemlerin 
kurulmasına vesile olabilir.

Yeni dönemde geçtiğimiz yüz-
yılda iki büyük dünya savaşını 
tetikleyen, emperyal genlere sahip 
Japonya ve Almanya’nın hamle 
ve tercihleri merak uyandırabilir. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası bas-
kı altına alınan ve kudretleri tör-
pülenen Almanya ve Japonya’nın 
ayağa kalkmaya başladığı günler 
yaklaşıyor mu sorusu yeni dönem-
de gündemi meşgul edebilir. Sözün 
özü, stratejik öngörü sahiplerinin, 
soru sormalarının zorunlu olacağı 
ve soruların birbirini kovalayacağı 
bir döneme giriyoruz.

Stratejik öngörü eşittir 
soru sormak
Soruları sıralayalım, mevcut 

konjonktürde öncelikli rakip olarak 
nitelendirilen Çin’i çevrelemek ve 
baskılamak üzere Japonya’nın kök-

lerine dönmesine izin verilir mi? 
Üzerindeki baskı tedricen gevşeti-
lecek ve ayağa kalkacak Japonya’yı 
kontrol altında tutmak mümkün 
mü? AB’yi sürükleyen Almanya’nın 
geçmiş hayâlleri nostaljinin ötesi-
ne taşabilir mi? Ukrayna hadisesi 
nedeniyle Rusya ile AB’yi uzlaşmaz 
bir çelişkiye sürükleyen ABD bu 
stratejisini idame edebilir mi? ABD 
ve İngiltere ile ilişkileri Stokholm 
sendromunu andıran Körfez ülkele-
ri yüzlerini Rusya ve Çin’e dönebilir 
mi? Hemen her stratejik denklemde 
kendisine yer bulan Hindistan; ABD, 
Çin ve Rusya ile ilişki sistematiği-
ni bağlantısızlık döneminden alışık 
olduğu refleks ile taraf olmadan 
sürdürülebilir mi? AB’nin Batı Bal-
kanlar açılımı ile ömrünü uzatması 
olası mı? Tümünü tek yazıda yanıt-
lamak oldukça zor. Deneyelim.

AB, Batı Balkanlar'a genişleme 
sürecinde vites yükseltti
AB geçmiş dönemde; Arnavut-

luk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, 
Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a 
katılım sözü vermiş ancak bu ülke-
lerle ilerleme süreci durma noktası-
na gelmiş, ilişkiler durağan ve yatay 
bir seyir izlemişti. Rusya'nın Ukray-
na'yı işgali AB’nin Batı Balkanları 
hatırlamasına ve Batı Balkanlar'da 
genişleme sürecini gündeminin üst 
sıralarına taşımasına neden oldu.

Batı Balkanlar’a yönelik politika-
sında makas değişikliğine giden AB 
önce geçtiğimiz Temmuz 2022’de 
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya 
ile üyelik müzakerelerine başladı. 
Devamında AB ile İstikrar ve Ortak-
lık Anlaşması imzalayan Kosova 
da adaylık statüsü için başvuruda 
bulunacağını açıkladı. Bosna-Her-
sek ise Komisyon'un Ekim 2022’de 
üye ülkelere adaylık statüsü veril-
mesi tavsiyesi ile AB’ye katılım 

yolunda önemli bir adım attı.

AB’nin evrilen Batı Balkanlar 
perspektifi
Kuşkusuz AB’nin evrilen Batı Bal-

kanlar perspektifinin bir arka planı 
var. AB, katılım sürecinde hayâl kırık-
lığına uğrayan Batı Balkan ülkeleri-
nin Rusya ya da Çin'e yönelmemesi 
için (bu denkleme kimileri tarafın-
dan Türkiye’nin de dâhil edildiğini 
hatırlatalım) genişleme yönünde 
acil adımlar atma kararı aldı. Bu 
noktada yadsınamaz bir ABD etkisi 
olabileceğini dikkatinize sunalım.

AB Komisyonu Komşuluk ve 
Genişleme Komiseri Oliver Varhel-
yi yeni perspektifi geçtiğimiz aralık 
ayında Sırbistan'a yaptığı ziyaret-
te "Genişleme politikası AB liderle-
rinin ilk üç önceliği arasında yer 
alıyor. Barış, istikrar ve refah için 
uzun vadeli tek gerçek çözüm AB 
üyeliğidir" şeklinde açıkladı. AB’nin 
bu hamlesine NATO cenahından da 
destek geldi. NATO Genel Sekrete-
ri Stoltenberg, Rus müdahalesi ve 
etnik gerilimlerin uzun süredir siya-
si istikrarsızlık yarattığı Bosna-Her-
sek’in "tüm Batı Balkanlar'da istikrar 
için önemli" bir aktör olduğunu açık-
ladı. Böylelikle Bosna-Hersek ansızın 
pole pozisyonuna oturuverdi.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi: 
Bosna Hersek'e adaylık 
statüsü verildi
Nitekim Aralık 2022’de Arnavut-

luk’un başkenti Tiran’da düzenle-
nen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nde 
Bosna-Hersek’in adaylığına yeşil 
ışık yakıldı, devamında AB Zirve-
si’nde bu karar onaylandı. Halen 
yedi ülkenin AB üyeliği için resmi 
adaylık statüsüne sahip olduğunu 
hatırlatalım. Bunlar; Türkiye, Kuzey 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan, 
Arnavutluk, Ukrayna ve Moldova.

Ancak Bosna-Hersek özelinde 
AB’nin aşması gereken bazı açmaz-
lar öne çıkıyor. AB Komisyonu geç-
tiğimiz ekim ayında yayımladığı 
raporda özellikle hukuk devleti 
alanında Bosna-Hersek’ten gerekli 
reformların yerine getirmesini talep 
etmiş, Bosna Hersek'teki Sırp yöne-
ticilere yaptırım uyarısında buluna-
rak Bosna-Hersek’in bir bölümünü 
oluşturan Sırp entitesinin Ukray-
na’yı işgal eden Rusya’yı destek-
lemesini endişe kaynağı olarak 
yorumlamıştı.

Hırvatistan Schengen 
Bölgesi’ne katıldı
Batı Balkanlar özelinde dikkat 

çeken bir diğer gelişme ise Hırvatis-
tan marjında gelişti. Avrupa Konse-
yi'nde kabul edilen kararla Hırvatis-
tan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 
Schengen Bölgesi’ne ve AB'nin ortak 
para birimi olan Euro alanına katıldı 
. Karar sonrası Schengen Bölgesi on 
yıldan uzun bir süre sonra ilk defa 
genişlemiş oldu. Son olarak Lihtenş-
tayn’ın 19 Aralık 2011'de Schengen 
alanına katıldığını hatırlatalım. Hır-
vatistan'ın oybirliği ile davet aldığı 
Schengen üyeliğine, Avusturya'nın 
itirazı nedeniyle Romanya ve Bulga-
ristan ise veto edildi . 

Kilit aktör Almanya 
AB’nin yüzünü Batı Balkanlar’a 

dönmesi Almanya’nın dış politik 
tercih ve yönelimleri ile doğrudan 
ilintili. Nitekim Almanya Başbaka-
nı Scholz, Balkan ülkelerinin AB’ye 
üye olmalarının ülkesinin çıkarına 
olduğunu sıklıkla vurguluyor. Son 
olarak AB Zirvesi öncesi “Bizim ve 
Avrupa’nın çıkarı geri kalan Bal-
kan ülkelerinin AB’nin bir parçası 
olmasıdır” açıklamasında bulunan 
Scholz, Bosna-Hersek’in adaylık 
statüsünün kabul edilmesinin Ber-

lin’de memnuniyetle karşılandığını 
kaydetti. Hırvatistan’ın Schengen 
Bölgesi’ne kabulünden de mutlu 
olduklarını ifade eden Scholz, Bul-
garistan ve Romanya’nın da en kısa 
sürede kabul edilmelerini destekle-
diklerini ifade etti.

Hadiseye bütüncül bakıldığında 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin jeo-
politik öncelik sıralamalarını alt üst 
ettiğini görüyoruz. Rusya’ya karşı 
ABD’ye payanda olmakla itham edi-
len ve Soğuk Savaş pratiğini unut-
ması mümkün olmayan Almanya, 
Rusya’nın Balkanlar’da etkinliğini 
artırmasına ve hegemonya tesis 
etme olasılıklarına kayıtsız kalamı-
yor. İktisadi olarak bölgeye yüklenen 
Çin’in yarattığı yayılmacı tehdit de 
cabası. Batı Balkan ülkelerini kısa 
sürede AB şemsiyesi altına almaya 
çalışan Almanya böylelikle her iki 
ülkenin yarattığı tehdidi uzaktan 
karşılamak ve baskılamak istiyor. 
Bu noktada Almanya’nın Ukrayna 
krizini yönetmede başarısız bulu-
nan Savunma Bakanını değiştirme 
kararı zamanlama olarak manidar 
olduğunu dikkatinize sunalım.

Japonya savunma 
harcamalarını iki katına 
çıkarıyor
Son dönemde agresif karar ve 

hamleleriyle dikkat çeken Japonya, 
Çin'in artan tehditleri ve Rusya'nın 
Ukrayna işgali sonrası değişen jeo-
politik ortam nedeniyle savunma 
ve güvenlik stratejilerini gözden 
geçirme kararı aldı. Japonya Baş-
bakanı Kişida, kabinesine savunma 
harcamalarının 2027 yılına kadar 
ülkenin GSYH'nin yüzde 2'si seviye-
sine çıkarılması için gerekli fonları 
sağlaması talimatını verdi.

Bu durum Japonya’nın savunma 
harcamalarının iki katına çıkması 
anlamına geliyor ki, savunma harca-
malarının GSYH'nin yüzde 2'si sevi-
yesine çıkarılmasının NATO üyeleri 
için belirlenen bir kriter olduğunu 
da hatırlatalım. Batı ile uyum içinde 
hareket eden Japonya, anlaşılan o 
ki savunma bütçesini NATO üyesi 
ülkelerle denklemek istiyor. Japonya 
yıllık savunma harcamalarını uzun 
bir süredir GSYH'nin yüzde 1'ine 
tekabül eden 5 trilyon yen ile (36 
milyar dolar) sınırlandırmıştı.

Japonya’nın bu kararı şaşırtıcı 
değil. Nitekim Savunma Bakanlığı, 
Çin'in artan askeri gücü ve Kuzey 
Kore'nin nükleer ve füze programı 
nedeniyle ülkenin savunma kabili-
yetlerini artırmak için önümüzdeki 
beş yılda ilave 48 trilyon yene ihtiyaç 
duyulacağını açıklamış geçtiğimiz 
ağustos ayında 40 milyar dolarlık 
bütçe talebinde bulunmuştu. Bu 
hamleleri ayağa kalkmaya çalışan 
Japonya’nın ayak sesleri olarak 
yorumlayabiliriz.

Japonya, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra ilk kez 
Filipinler'e savaş uçağı gönderdi
Japonya’nın ezber bozan hamle-

leri savunma bütçesini artırma gay-
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retleriyle sınırlı değil. Japonya Hava 
Öz Savunma Kuvvetleri, Japon 
savaş uçaklarının İkinci Dünya 
Savaşı'ndan bu yana ilk kez Filipin-
ler'de faaliyet gösterdiğini duyurdu. 
Bu durum Çin’de soğuk duş etkisi 
yarattı.

İki F-15J Eagle’ın Manila'nın 
kuzeyindeki eski bir ABD üssü olan 
Clark Hava Üssü'ne indiği belirtil-
di. Bu hamlenin 1954'te kurulan 
Japon Hava Kuvvetleri’nin ilk yurt 
dışı konuşlanması olduğunun altı-
nı çizelim. Clark Hava Üssü’nün 
sembolik bir anlamı da var. Japonya 
Ocak 1942'de bu üssü işgal etmiş 
ve ABD’ye karşı önemli bir mer-
kez haline getirmişti. 1991 yılında 
Clark Hava Üssü’nü boşaltan ABD, 
o tarihe dek burayı Amerika'nın 
en büyük denizaşırı üssü olarak 
kullanmıştı. Yakın gelecekte Clark 
Hava Üssü’nün yeniden aktive edil-
mesi ve ABD ile Japonya tarafından 
kullanılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Son yıllarda Japonya’nın Filipin-
ler'e yönelik ilgisi artarak devam 
ediyor. Filipinler ile Çin arasında 
gergin seyreden ilişki sistematiğini 
lehine kullanmaya çalışan Japon-
ya, Filipinler’e özel önem atfediyor. 
Japonya Filipinler’in güneyindeki 
Mindanao Adası’nda İslamcı ayrı-
lıkçılarla barış yapma çabalarında 
arabuluculuk yaparak bu durumu 
Filipinler ile ilişkileri geliştirmede 
bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bölge-
de Çin'in agresif stratejilerine koşut 
olarak Japonya’nın da el yükselt-
tiğini ve bölgesel görünürlüğünü 
çok boyutlu artırmaya çalıştığını 
görüyoruz.

ABD Avustralya'ya askeri 
yığınaklanmasını artırıyor
Hint-Pasifik Bölgesi’nde dina-

mik seyreden gelişmeler Filipinler, 
Tayvan ve Japonya ile sınırlı değil. 
Anglo-Sakson İttifakı’nın kadim 
üyesi Avustralya da dikkat çekici 
hamleler yapıyor. AUKUS ve nük-
leer denizaltı tercihiyle gündemi 

meşgul eden Avustralya, ABD ile 
flörtünü evliliğe götürmekte kararlı 
bir görüntü veriyor.

Geçtiğimiz aralık ayında ABD 
Savunma Bakanı Austin, Dışişleri 
Bakanı Blinken, Avustralya Savun-
ma Bakanı Marles ve Dışişleri Baka-
nı Wong ile düzenlediği ortak basın 
toplantısında, ABD ordusunun Çin'in 
bölgede artan nüfuzunu baskılamak 
ve Hint-Pasifik Bölgesi’nde güvenliği 
güçlendirmeye yardımcı olmak üze-
re Avustralya'daki askeri güç rotasyo-
nunu artıracağını açıkladı.

"Hem diplomasi hem de savun-
ma alanındaki işbirliğimizi derinleş-
tirmeye kendimizi adadık" ifadeleri-
ni kullanan Austin devamında, ABD 
ve Avustralya’nın ülkelerin kendi 
geleceklerini belirleyebilecekleri bir 
Hint-Pasifik Bölgesi vizyonunu pay-
laştıklarını kaydetti.

ABD artıracağı askeri varlığıyla, 
Çin'e karşı Hint-Pasifik'teki müttefik-
leri için daha fazla güvenlik sağlama-
yı amaçlıyor. Bu karar Pentagon'un 
yeni yayınlanan Ulusal Savunma 
Stratejisi ve Çin Askeri Gücü Raporu 
ile de uyumlu bir görüntü sergiliyor. 
Nitekim Austin, Japonya'nın Avus-
tralya ile daha derin diplomatik ve 
askeri işbirliğinin önemli bir parçası 
olacağını belirtti.

ABD son dönemde Tokyo'nun 
istikrarlı bir Hint-Pasifik sağlama-
daki rolüne sıklıkla temas ederek 
adeta Japonya’yı telkin ve teşvik 
ediyor. Avustralya ile Japonya ara-
sındaki ilişki sistematiğini geliştir-
meyi önceleyen ABD, diğer taraftan 
ABD-Japonya-Avusturalya arasın-
daki üçlü savunma işbirliğini kon-
solide etmeye öncelik veriyor. Attığı 
adımlara bakarak Japonya’nın bu 
stratejiye kayıtsız kalmadığını söy-
leyebiliriz.

Japonya, Kuzey Kore ve Çin 
tehdidine karşı ABD ve 
İngiltere ile savunma 
işbirliğini artırıyor
Nitekim ocak ayında Japonya, 

yakın çevresinde ivmelenen Kuzey 
Kore ve Çin orijinli tehditlere ABD 
ve İngiltere ile savunma alanında 
işbirliğini güçlendiren hamlelerle 
karşılık verdi. Japonya Başbakanı 
Kişida, güvenlik ilişkileri geliştirmek 
amacıyla İtalya, Fransa, İngiltere ve 
Kanada'yı ziyaret etti. Devamında 
Londra'da bir savunma anlaşması 
imzaladı ve iki ülke birbirlerinin 
topraklarında kuvvet konuşlan-
dırılmasına izin verdi. Son kerte-
de ABD’ye geçen Kişida, Biden ile 
görüştü. 

Hatırlatalım, bu görüşme trafiği 
öncesinde ABD ve Japonya Dışişle-
ri ve Savunma Bakanları Okinawa 
Adası’ndaki Amerikan askeri var-
lığının güçlendirilmesi konusunda 
anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 
Bakanlar yaptıkları ortak açıklama-
da, "Çin'in dış politikasının ulusla-
rarası düzeni kendi çıkarları doğ-
rultusunda yeniden şekillendirme-
yi amaçladığını, bu durumun tüm 
uluslararası toplum için ciddi bir 
endişe kaynağı olduğunu" belirtti.

ABD-Japonya İttifakı’nın "Hint-
Pasifik'te barış ve istikrarın temel 
taşı olduğunu belirten Blinken, 
imzalanan anlaşmanın iki ülkenin 
uzay, siber güvenlik ve gelişmekte 
olan teknolojiler de dâhil olmak 
üzere tüm alanlarda işbirliğini 
derinleştirme çabasını yansıttığını 
vurguladı.

Jeopolitik çekim merkezi: 
Okinawa
Anlaşma marjında ABD, Japon-

ya'nın güneybatısında, Tayvan 
Boğazı yakınlarındaki ada eyaleti 
Okinawa kıyısına acil müdahale 
gücü konuşlandıracak. ABD'nin 
Deniz Piyade Birliği bünyesinde 
görev yapacak 2 bin kişilik aske-
ri gücün, Japonya'nın caydırıcılık 
kapasitesine destek olması öngö-
rülüyor. Japonya yüzölçümünün 
yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, 
ülke genelinde ABD askeri tesisleri-
nin toplam arazi alanlarının yüzde 

70,6'sına ev sahipliği yapıyor. Ülke-
nin güneybatısı ucunda yer alan 
ada eyaleti, Kuzey Kore ile bölgesel 
nüfuzunu yoğunlaştıran Çin'e karşı 
stratejik önem taşıyor.

21’inci yüzyılda Çin'in askeri 
gücü ekonomisiyle birlikte büyür-
ken, bölgedeki güç dengesi Pekin 
lehine değişiyor. Pekin'in savunma 
harcamaları Tokyo'nun dört katın-
dan daha fazla. Bu nedenle Japonya, 
kendini hem askerî hem de dip-
lomatik olarak destekleyecek yeni 
güvenlik ortakları arıyor. ABD bu 
çabaların itici gücü durumunda. 
Japonya şimdilik Avustralya, İngil-
tere ve Fransa gibi ülkelere odak-
lanmış durumda ve ortak sinerji 
yaratmaya çalışıyor. Tokyo ayrıca 
2004 yılından bu yana Quad gru-
bunun üyesi olan Hindistan'la da 
yakınlaşmaya ve daha sıkı güvenlik 
ilişkileri inşa etmeye çalışıyor.

Çin’in karşı hamleleri
Hint-Pasifik Bölgesi’nde aleyhine 

seyreden gelişmelere ve ittifaklaş-
ma çabalarına Çin’in kayıtsız kal-
masını beklemek rasyonel bir yakla-
şım olmayacaktır. Bu nedenle Çin’in 
bölgede kendisine müzahir ya da 
iyi ilişkiler içinde olduğu Pakistan, 
Bangladeş, Kamboçya veya Myan-
mar gibi ülkelere yönelik hamle-
lerinin yakından takip edilmesini 
öneriyoruz. Yakın gelecekte Çin’in 
bu ülkelerde askeri güç bulundur-
ma isteği gündeme gelebilir.

Halen Çin'in sadece Afrika 
Boynuzu'ndaki Cibuti'de deniza-
şırı bir askeri üsse sahip oldu-
ğunu hatırlatalım. Bu noktada 
ABD merkezli düşünce kuruluşu 
Rand’ın yayınladığı “Çin'in Küre-
sel Üs Tutkuları” konulu raporu 
içeriği itibarıyla dikkat çekiyor. 
Raporda özetle Pekin'in yurtdı-
şındaki askeri varlığını genişlet-
me motivasyonu incelenirken 
arka planda ekonomik çıkarları 
koruma güdüsünün belirleyici 
olduğuna temas ediliyor.

Çin’in denizaşırı üs elde etme 
çabaları
Denizaşırı üs temin etme 

çabaları Çin dış politik hedefle-
riyle uyumlu bir görüntü sergili-
yor. Böylelikle deniz ticaret yol-
larını emniyete almak isteyen 
Çin, aynı zamanda çevrelenme 
tehdidine karşı da reaksiyon 
göstermeyi hedefliyor. Çin’in 
kendisine müzahir ülkeleri eko-
nomik gücü ile safında tutmaya 
çalıştığı bir sır değil, lâkin bölge-
de denizaşırı üs edinme çabaları 
beraberinde yeni gerilimleri de 
tetikleyebilecektir.

Bir başka ifadeyle orta-uzun 
vadede Çin'in denizaşırı üs edin-
me hırsı, ABD ile üzerinde uzlaşı-
lan çatışmasız rekabet dönemini 
sekteye uğratabilir. Nitekim geçti-
ğimiz mart ayında, Solomon Ada-
ları'nın Çin ile Güney Pasifik'teki 
Çin askeri varlığının önünü aça-
bilecek bir güvenlik anlaşmasını 
akdetmesinin bölgede tansiyonu 
artırdığını vurgulayalım.

Yine de her hâl ve kârda Çin’in 
Fiji ve Papua Yeni Gine ile ilişki-
lerini geliştirip bu ülkelerde üs 
elde etmeye çalışması şaşırtıcı 
olmayacaktır. Son kertede Çin'in 
denizaşırı üs arayışları Kuşak ve 
Yol girişimi ile belirlediği güzergâh 
ile uyumlu olacak, böylelikle Çin 
deniz yolları ve stratejik düğüm 
noktaları boyunca güç projeksiyo-
nu gerçekleştirebilmeyi de hedef-
leyecektir.

1MDN, Aralık 2022 “Jeopolitik’te Yeni 
Milat: Çatışmasız Rekabet” 

https://www.marinedealnews.com/
jeopolitikte-yeni-milat-catismasiz-reka-
bet/ 

2Schengen alanı AB'nin 22 üyesi ile 
İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ı da 
kapsayan 26 ülkede yaşayan yaklaşık 420 
milyon kişinin pasaport kontrolü olmak-
sızın sınırlar arasında serbest seyahatine 
olanak tanıyor. Avrupa'nın mikro ülkeleri 
Monako, Vatikan ve San Marino da fiilen 
Schengen alanında yer alıyor.

3Öte yandan Hollanda Romanya'ya 
“evet” derken, Bulgaristan'a ise “hayır” oyu 
kullandı.

“On Everything  
That’s On Sea”
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Enflasyon derya olmuş, 
Fed ise bir kaptan… 
Ne de güzel uyguladın karar-

lı duruflunu de¤il mi? Fed kar-
defl… Gösterdin yüzde 2 enflasyon 
hedefini; flak arttırdın faizi, hop 
ça¤ırdın göklerden flahini derken 
yüzde onların üzerinde seyreden 
enflasyon, oldu mu sana yüzde 
6,5. 

E tabi piyasalarda hemen fiyat-
ladı dolar aleyhine. “Fed frene 
basar ise ne olacak? Tempo 
düflürebilir, daha yumuflak tonda 
konuflabilir. Güvercin besleyebilir 
mesela bir yandan faiz artırır-
ken azar azar. ‹flte dolar düfler 

o zaman. Hem de küresel bazda” 
Bu cümleler geçti benim de 
aklımdan aynı sizler gibi. Ama bu 
durum, ocak ayındaydı ve geçti. 
Çünkü oy hakkı olan veya olmayan 
tüm Fed baflkanları flahin tonda 
ve di¤er yandan sizlere entere-
san bir haberim var teknik açıdan. 
Dolar endeksi haftalık bazda 89 
periyotluk üssel hareketli orta-
lama olan 101 seviyesinin hemen 
üzerinde hız kesti. fiubat ayında 
dolar tarafındaki düflüfl yavafl-
lar ve tepki alımları gelirse; yani 
Fed’in aksine dolar, frene basar 
ise ne olacak? Bu arada PMI veri-
leri düflüfl göstermifl ve tarım dıflı 

istihdam verisi beklentilerin hafif 
üzerinde ama görkemli günle-
rinden uzak bir oranda gelmifl 
olabilir. Resesyon riski masada 
olabilir. Bunların hepsine ben de 
tamamım. Peki ya iflsizlik oranı, 
ondan ne haber? ‹flte o yüksel-
miyor. Hatta yüzde 3,5 seviyesine 
geriledi. O zaman flimdilik sıkın-
tı yok diyebilirim. Ondan dolayı 
enflasyon oranı yüzde 5’in altına 
düflmedi¤i sürece Fed çok fazla 
frene basmaz. Hazır makro veri 
akıflı olumlu ve cephane dolu; Fed, 
sonuna kadar gidecektir. Dolar 
endeksinde yaflanacak tepki alım-
larının 104 seviyesi üzerine çık-

ması durumunda ise, terse döner 
her fley, 5 dakikada de¤iflir ifller. 

Altın ve gümüş bir ay 
gecikmeli parlayabilir
Dolar endeksinde olası tepki 

alımı ve Fed’in faiz artıfl politi-
kalarına devam ederek sözlü 
yönlendirmeler ile piyasaya yön 
vermesi durumunda; dolar, sazı 
tekrar eline alabilir. Sene boyun-
ca yukarı yönlü potansiyelinin çok 
daha fazla oldu¤unu düflündü¤üm 
altın ons, kısmi kâr satıflları ile 
karflılaflabilir. 1881 ana destek 
seviyesine do¤ru yaflanabilecek 
bir geri çekilmenin, uzun ve orta 
vadede yukarı yönlü momentu-
munu koruyan de¤erli metal 
yatırımcısı açısından, kimseye bir 
zararının olmayaca¤ı kanaatinde-
yim. Daha önce hedefledi¤im ve 
sizlerle paylafltı¤ım 1946 dolar 
ana direnç seviyesine yaklafltıkça 
baskılanan altın ons, bu seviye-
yi aflması durumunda ise 2023 
rallisini erken bafllatmıfl olur. 
Ama sanmıyorum. Güçlü yükse-
lifller öncesi konsolidasyon evre-
si geçirmek iyidir. 20-70 dolar 
aralı¤ında yaflanabilecek bir kâr 
satıflı yeni yükselifllere zemin 
hazırlayabilir. Gümüfl tarafında 
ise minimum yüzde 27 kâr marjı 
hedefim, geçerlili¤ini korumaya 
devam etmektedir.

Kripto tarafına 
biraz dikkat! 
BTC tarafında 23.700 ana pivot 

seviyesi güncelli¤ini korumaya 
devam ediyor. Bu seviye üzerinde 
arka arkaya haftalık kapanıfllar 
görmedi¤imiz sürece ayı piyasa-

sına veda etti¤imizi söylemek için 
henüz erken diyebilirim. Amazon 
ile yapılan anlaflma sonrası alı-
cıların güçlü talebi ile karflılaflan 
AVAX cephesinde de 20,45 sevi-
yesi üzerinde kalıcılık sa¤lana-
madı¤ı takdirde satıcılar tekrar 
devreye girebilir. Fakat yan kul-
vardan öyle biri geliyor ki kod adı: 
ETH… Kapanıfllarını yapmıfl hem 
teknik hem de psikolojik açıdan 
önem düzeyi yüksek olan 1500 
dolar üzerinde ve keyfi yerinde. 
Düflersem öyle ya da böyle alıcım 
hazır diyor kademe kademe. 

Borsa İstanbul için son 
çağrı: “Yangında ilk 
kurtarılacaklar dolabınızı 
kontrol ediniz.”
Hazır mısınız? Neler oldu öyle 

de¤il mi? Özellikle son giren-
ler nasıl bir flok ile karflılafltı? 
Defalarca vurguladım okurları-
mız hazırlıklıydı desem yanılmıfl 
olmam herhalde. 5600 puan üze-
rinde tutunmakta zorluk çeken 
endeks 4750 kritik destek sevi-
yesini test ettikten sonra 5300 
puan ortalama ile denge arayıflına 
girdi. Hem teknik hem de psi-
kolojik açıdan önem düzeyi yük-
sek olan 5300 altında yaflanacak 
kalıcılık, çift tepe formasyonunun 
oluflmasına zemin hazırlayabilir. 
Böyle bir senaryoda, önce 4750 

-  4300 destekleri daha sonra 
ise 3800 kademesi piyasalarda 
telaffuz edilmeye bafllayabilir. 
Benim yangında ilk kurtarılacak-
lar dolabımdan (2023 için rada-
rımdaki birkaç hisseden) bah-
sedecek olursak; TUPRAfi, THY, 
TUKAfi, SAHOL, ODAfi, ASELSAN, 
GUBRE FABRIKALARI, M‹GROS, 
TURKCELL ve AKSA diyebilirim.

Neyse az biraz sohbetten 
sonra, döndüm baktım yazıyı yaz-
dı¤ım tarihe. 

24 Ocak…
O zaman selam vermek lazım 

nefesi uzun olamayan ama ismi 
daim olanlara;

U¤ur Mumcu ve Ali Gaffar 
Okkan anısına…
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Marin Endüstrisinde Marin Endüstrisinde Marin Endüstrisinde Marin Endüstrisinde Marin Endüstrisinde 
Hafif ve Sağlam 
Çözümler

Alucoil® Larcore® 

HONEYCOMB PANEL

Alucoil® Larson® 

KOMPOZİT PANEL

10-15-20mm

Larcore® panellerin özellikleri:
:: Rijit
:: Hafif
:: Yangına karşı dayanımlı
:: IMO Sertifikalı

STOKTAN TESLİM“ “

www.alkonal.com

Panel İşleme

Barışcan Yücel
Visne Academy Finansal Danışmanlık Y.K.B

Frene kim basacak? 
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NYK, yeni oluşturduğu LPG 
yakıtlı LPG taşıyıcı filosunda-
ki yedinci gemi için siparişini 
verdi. Bu sipariş aynı zamanda 
şirketin amonyak taşıyabilen 
yeni bir gemi türleri arasında 
da beşinci. 

Gemideki iki ayrı kargo tan-
kı, talebin gerektirdiği şekilde 
aynı anda LPG ve amonyak 
taşınmasına imkân sağlayacak.

Geminin 2026'da KHI'nin 
Sakaide Tersanesi tarafından 
teslim edilmesi ve ClassNK’den 
amonyağa hazır notasyona 
sahip olması bekleniyor.

Gemide, LPG çift yakıtlı 
motora ek olarak, ana moto-
ru pervaneye bağlayan şaftın 

dönüşünü kullanarak yolculuk 
sırasında elektrik üretebilecek 
şaft jeneratörü de bulunacak.

NYK, dizel jeneratörün 
normal deniz geçişi sırasın-
da durdurulabileceğinden, az 
miktarda pilot yakıtı kullanımı 
dışında LPG yakıtı ile tam sey-
rüseferin gerçekleştirilmesinin 
mümkün olacağını belirtti.

Yakıt olarak LPG kullanıldı-
ğında, sipariş edilen VLGC'den 
çıkan egzoz gazının, NYK'nın 
ağır yakıtla çalışan motorlar 
kullanan geleneksel VLGC'leri-
ne kıyasla en az yüzde 95 daha 
az kükürt oksit (SOx) ve yüzde 
20 daha az CO2 içereceği tah-
min ediliyor.

NYK'den beşinci amonyak siparişi
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Küresel yavafllamaya ra¤men, büyük 
merkez bankalarının bu yıl da faiz artırım-
larını sürdürmesini bekliyorum ki, yılın 
ikinci yarısında ticaret finansmanı ve fai-
ze hassas endüstri dallarında (sermaye 
malları, inflaat malzemeleri ve kısmen 
otomotif gibi) kayda de¤er talep daralma-
sı üretebilir. 

Türkiye çok de¤iflik nedenlerden 
dolayı dıfl ticarette pandeminin flahika-
sından bu yana en çetin yılını yaflayacak. 
Ekonomik ve finansal koflulların a¤ırlafl-
ması yanında, bir de 14 Mayıs seçimle-
rinin yarattı¤ı belirsizlik var. Bir önceki 
makalemde dünya ticaretinin belki de 10 
yıl sürecek sancılı dönüflümünden bah-
settim.  Türkiye bu zor ortamda ihracat 
anlamında ayakta kalmak, bir türlü artı-
flına mâni olunamayan ithalatın finans-
manı için dıfl kaynak bulmakta zorlana-
cak. Fakat, ihracat ve ithalat açısından en 
zorlu badire, Hükûmetin “Yeni Ekonomi 
Modeli”nin yapısal dönüflüme yeterince 
destek vermemesi.

Niye çok zor bir yıl?  
Seçim öncesi döneme odaklanalım. 

Seçim ekonomisinin dıfl ticarete yansıyan 
3 özelli¤i flunlar:

n Enflasyonu düflürmek ve seçmen 
memnuniyetini yüksek tutmak için çok 
katı bir sabit kur politikası.

n Kredileri ihracat ve üretim yapan 
sektörlere yönlendirmek için çok sayıda 
düzenleyici tedbir ve bunların kredi alma-
yı çok zorlafltırması.

n Seçime yüksek büyüme ile girmek 
için iç talebin sürekli pompalanması.

Başlayalım ithalat cephesiyle  
Aslında, yüksek iç talep her zaman 

yüksek ithalat talebi anlamına da gelir. 
Fakat cari açık finansmanında zorlanan 
TCMB’ye destek ve üretimi yerlilefltirme 
politikası çerçevesinde, ithalatçıya bir dizi 
zorluklar çıkartılıyor. Öncelikle, tüketim 
malı ithalatı için kredi hatta teminat mek-
tubu bulmak zor.  ‹kincisi, fiyat ve vergi 
dıflı önlemlerle zaruri olmayan ithalatın 
önlenmesi için bir dizi polisiye tedbir.  
Sonuçta, bir önceki yıla oranla ithalat 
seçime kadar canlılı¤ını sürdürür, fakat 
ithalatçının finansman bulmak ve sürekli 
ensesinde boza pifliren kamuyu aflmak 
için çok terlemesi gerekecek. 

Seçim sonrasında hangi ittifak iktida-
ra gelirse gelsin, istikrar tedbirleri flart 
olacak. ‹stikrar tedbirleri de her zaman 
ithalatı da kapsayacak flekilde ekonomi-
nin so¤utulması anlamına gelir. 

İhracatçı açısından bir numaralı 
sorun AB talebi
‹hracatçı açısından bir numaralı sorun 

AB talebinin çok cılız seyredecek olma-
sı. Uzmanlar ılıman geçen kıfl sayesinde 

AB ekonomisinin yılı resesyona girme-
den kapatabilece¤i konusunda olumlu 
yorumlar yapıyor, fakat çok temkinli 
olmak lazım. Rus do¤algazının eksikli¤i 
gerçek anlamda 2023-2024 kıflında ken-
dini gösterip, ekonomide ısınmayı fren-
leyecek. Döviz piyasaları ve borsalar, Fed 
kadar Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nın 
da gittikçe katılaflan enflasyonla mücade-
le azmini hafife alıyor. Yanılıyorlar, man-
flet enflasyonun düflmesi, trend enflas-
yonun Fed-AMB hedefine yakınsamasıyla 
aynı de¤il. 2023 yılı boyunca yükselecek 
ya da yüksek kalacak politika faizleri AB 
talebini olumsuz etkileyecek. AB’de mal 
ve hizmetlerimize yönelik talep daralma-
sını bir ölçüde, artmasını bekledi¤im Rus 
ve petrol zengini Arap ülkelerinden gelen 
talep telafi eder. Kuzey Afrika ve petrol 
fakiri, Ürdün-Mısır gibi Orta Do¤u ülkeleri 
ve ‹ran’dan gelen talep ise yavafllayacak. 

‹hracatçı için bir di¤er sorun ise tüm 
dünyanın hevesle bekledi¤i “Çin’in nor-
malleflmesi” yani bir insanlık dramına 
dönüflen Covid-19 salgınının bitip, üretim 
ve tüketimin normale dönmesi.  Dünyanın 
ço¤u, ekonomik anlamda, Çin’in normal-
leflmesinden fayda görür de biz o ülke-
lerden de¤iliz. Öncelikle, Brent petrolde 
flimdiden hissetti¤imiz gibi, tüm emtia-
larda yukarı yönlü fiyat baskıları yeni-
den belirginleflecek. Navlun, sigorta ve 
konteyner fiyatlarında da yeniden yukarı 
hareket bafllayabilir.  Bir di¤er Çin kay-
naklı sorun da üretimin normale dönmesi 
ile özellikle Avrupa, ama Kuzey Afrika 
pazarında düflük katma de¤erli mallarda 
rekabetin artması olacak. 

Merak etmeyin, olması gerekenden 
düflük seviyede çıpalanan döviz kurunu 
unutmadım. Tekstil daha flimdiden bu 
dolar ve Euro kurlarıyla ihracatın irtifa 
kaybedece¤ini haykırıyor da seçime kadar 
kur politikasında de¤ifliklik beklenmiyor.  
Seçimden sonra ne olur derseniz, herhal-
de Erdo¤an ve AKP-MHP ittifakı iktidarda 
kalırsa, döviz kurunda bir miktar yük-
selifle imkân verecek. E¤er “Altılı Masa” 
olarak tabir etti¤imiz ana muhalefet itti-
fakı kazanırsa, Türkiye’ye ya¤acak sıcak 
paranın nominal kuru daha da afla¤ıya 
itmesi söz konusu. TCMB muhtemelen 
döviz fazlasını piyasadan emerek TL’nin 
de¤er kazanmasını engeller de ihracatçıyı 
rahatlatacak ölçüde bir devaluasyon söz 
konusu de¤il. 

Her ne kadar Hükûmet TCMB ve 
BDDK marifetiyle ihracatçıya her türlü 
kredi imkânını seferber etse de banka-
lar mevduat maliyetleri sürekli artarken, 
enflasyonun çok altında sabitlenen oran-
larda kredi vermemek için binbir zorluk 
çıkartıyor. Ek olarak, yakında devreye 
girecek Kredi Garanti Fonu gibi imkân-
lardan yararlanmak için KOB‹ ihracat-
çılarını çok zorlayacak dokümantasyon 
yükleri peydah oldu. Özetle, geçen yılın 
ikinci yarısından itibaren dura¤anlaflan 

ihracat hacminin bu yıl bir miktar düflme-
si beni flaflırtmaz.  Öte yanda, geçen sene 
beklentileri çok aflan turizm sektörünün 
bu yıl da yeni rekorlar kırmasını beklerim.

Kötümser bir tablo çizdi¤imin farkın-
dayım ama acı gerçekleri elma flekeri 
kıvamında sunmaya alıflık de¤ilim. Ayrıca, 
bu satırları okuyacak iflinsanlarının ger-
çekleri bilip, planlarını ona göre yapmak-
tan da fayda görece¤i düflüncesindeyim.

Yine de makaleyi kapatırken fırsatlar-
dan da bahsetmeden olmaz. Önce, eko-
nomiyle ilgilenen her vatandaflın kafasın-
da olan, “Biz bu cari açık belasından nasıl 
kurtulaca¤ız?” sorusuna cevap vereyim. 
Tek bir çaresi var: Biz ekonomistlerin 
vatandafl anlamasın diye kullandıkları 
Toplam Girdi Verimlili¤inin yükseltilme-
si tek flart. ‹flinsanları bu terimi iflgücü 
verimlili¤i, yani çalıflan baflına yaratılan 
katma de¤er olarak çok iyi bilir. Maale-
sef, verimlili¤i yükseltmek yıllar alacak ve 
iyi düflünülmüfl bir dizi yapısal reformla 

mümkün olur. Nedir bunlar?
n Kalifiye çalıflan yetifltirecek bir 

ö¤retim sistemi kurgulamak, 
n Endüstri 4.0, nesnelerin interneti 

ve yapay zekâyı fabrika ve tesis düzeyine 
yaymak. Veeee...bu kavramları prati¤e 
dökebilecek kadar yazılım ve yabancı dil 
bilen ara eleman yetifltirmek.

n Yüksek katma de¤erli sektörler-
de özel sabit sermaye yatırımı miktarını 
artırmak.

n Tüm teflvik politikasını elden geçirip, 
somut fayda bazında bir sisteme dönmek.

Mümkün, ama seçimden hemen 
sonra dü¤meye bassak, ilk meyveler 
2025’ten önce alınmaz.  

AB ile geniflletilmifl ve yenilenmifl 
Gümrük Birli¤i Antlaflması dıfl ticaret-
te bize ça¤ atlatır. Tarım ve hizmetlere 
yayılacak bu yeni anlaflma hem tarıma 
yatırımı artırır hem de tıp turizmi, ça¤-
rı merkezleri, yazılım hizmetleri, görsel 
sanat eserleri (TV serileri) gibi yüksek 

katma de¤erli alanlarda yeni ihracat 
fırsatları yaratır. ‹thalatçılar açısından 
AB’nin Güney Kore ve Meksika gibi bizim-
le rekabet eden ülkelerle imzaladı¤ı 
serbest ticaret antlaflmalarının verdi¤i 
zarar asgariye indirilir. Fakat, yeni bir 
Gümrük Birli¤i Antlaflması’nın en önem-
li yararı, Avrupa’nın tedarik zincirlerinin 
bir kısmını Türkiye’ye taflıması olur. Çin 
ve genelde Asya artık güvenilir tedarikçi 
olarak algılanmıyor. Ek olarak, siyaset-
ten ekonomiye yansıyan yeni bir moda 
da “friend-shoring”, yani girdi üretimi-
ni müttefik ülkelere kaydırmak. Yeni bir 
anlaflma Türkiye-AB’nin aradaki  çeflitli 
sorunları aflıp yeniden daha sıkı bir ittifa-
ka yöneldiklerini simgeleyip yüksek mik-
tarda do¤rudan sermaye girifli bafllatır. 
Bu fırsatlardan yararlanmak için yıllar 
sürecek müzakerelerin bitmesi beklen-
mez. Görüflmelere tarih verilmesi bile 
yeterli olur. Tabii, Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum Kesimi vetosunun aflılması flart.

GÖRÜŞ 09

Atilla Yeşilada
atillayesilada@marinedealnews.com

2023: Dış ticaretimizin 
en çetin yılı

Dünya ticareti 
gerçekten zor bir 
dönemden geçiyor. 
Yavaşlayan dünya eko-
nomisi kadar önemli 
bir tehlike politik blok-
lar arasında ticareti de 
kısıtlayan husumetlerin 
yükselmesi  

GÖRÜŞGÖRÜŞ 09

KNOWLEDGE 
PROTECTS, 
EXPERIENCE 
SAVES, 
TEAMWORK 
DELIVERS

ALWAYS

www.kuzeybrokers.com



Şubat 2023 www.marinedealnews.com 

10 RÖPORTAJ 

Salda Gölü üzerinde araştırmalar 
gerçekleştiren ve NASA’yla ortak 
çalışmalarda bulunan İTÜ Maden 
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Jeo-
mikrobiyoloji ve kimya laboratuarı-
nın kurucusu Prof. Dr. Nurgül Çelik 
Balcı ile Salda Gölü’nün yapısı, öne-
mi ve NASA ile ortak yürüttükleri 
çalışma üzerine bir sohbet gerçek-
leştirdik.

Salda Gölü ile Mars arasındaki 
bağlantı nasıl kuruldu?

Salda Gölü, NASA’nın Mars 2020 
misyonu kapsamında yaşam arayışı 
için hedef alan seçtiği Jezero krate-
rinde bir zamanlar var olduğu düşü-
nülen göle önemli oranda benzerlik 
gösteriyor. Özellikle içerdiği karbo-
natlı kayaçlar, kraterde bulunan 
paleo göldeki karbonatlara çok ben-
zerlik sergiliyor. Bu nedenle Salda 
Gölü, çalışmalarımızın merkezinde. 

İTÜ Jeomikrobiyoloji & Biyojeo-
kimya (itugbl) laboratuvarında yap-
tığımız çalışmalarda Salda Gölü’nün 
çok farklı bileşenlerinden örnekler 
toplayıp, bu örneklerin içerisinde-
ki mikrobiyal türleri belirledik. Bu 
mikrobiyal türlerin etkisi altında 
oluşan kayaçları örnekledik. Yaptığı-
mız işbirliği çerçevesinde, bunların 
üzerindeki izleri belirleyip Mars’taki 
gölden elde edilecek örneklerle kar-
şılaştırmalı veriler elde edeceğiz. Bu 
çerçeve de NASA’dan bilim insan-
ları ile birlikte bu çalışmalarımızın 

sonuçlarını karşılaştırdık, bilimsel 
ortamda paylaştık ve işbirliğimiz 
hâlâ devam ediyor. Bu çalışmalar ile 
gündeme oturan, Salda’nın korun-
ması da ön plana çıkıyor. 

NASA bu sürece nasıl dâhil 
oldu?

Üzerinde çalıştığım ve yayınla-
mış olduğumuz bilimsel çalışmalar 
vardı. NASA’da konuyla ilgili bilim 
insanları bana ulaşarak, ortak çalış-
ma yapmak istediklerini ve bölge-
de yaptığımız çalışmalara katkıda 
bulunmak istediklerini belirttiler. 
Bunun sonucunda biz de NASA 
2020’de yer alan arkadaşlarla bir-
likte 2019 yılında bir arazi çalış-
ması gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz 
bilimsel verilerle yeni bir çalışmaya 
imza attık. Bu yaptığımız çalışma 
kapsamında NASA ile birlikte, Salda 
Gölü’nün etrafını kaplayan mikrobi-
yal kökenli karbonatlardan su, sedi-
man, ve mikrobiyal tür tanımlama-
ları için örnekler topladık. 

Daha sonra bu örneklerin ana-
lizlerini eş zamanlı olarak İTÜ GBL 
laboratuvarımızda yaptık. NASA 
ekibi de kayaçların uzaktan algı-
lamayla mineralojik bileşimleri-
ni tanımladı. Özellikle karbonatlı 
kayaçların ne renk görüldüğü, spek-
trometrik özelliklerinin nasıl oldu-
ğunu belirledik ve Mars’tan getirile-
cek örneklerle karşılaştırmak üzere, 
nitelikli verileri elde ettik. 

Mars’taki örnekler ne zaman 
gelecek?

Örneklerin 2030 yılında gelmesi-
ni bekliyoruz. Şu anda hâlihazırda 
inanılmaz nitelikli bilimsel veriler ve 
ölçümler elde ediliyor. 

Mars’taki yaşam izini kanıtla-
yabilecek ölçüleri Salda mı belir-
leyecek?

Salda‘daki bu karbonatlı kayaç-
ların benzerleri Mars’ta da var. 
Mars’ta da bir zamanlar göl oldu-
ğunu, bu gölün içerisinde şu anda 
Salda’da oluşan karbonatlar gibi 
yapıların olduğunu düşünüyoruz. 
Biz Salda’ya gittiğimizde, baktığı-
mızda bu karbonatların içinde bir 
sürü mikroorganizma gördük. Belli 
ki burada bir canlılık var, bir yaşam 
var. Bunun izlerini görmemiz gere-
kiyor. Hâlihazırda Salda’ya gittiği-
nizde biyolojik bir yaşamın olması, 
mikrobiyal türlerin olması güzel. 
Ama bunlar en fazla ne kadar 
yaşayacaklar? 3,5 ay sonra hepsi 
ölecek. Bunların izine o nedenle 
kayaçlarda bakıyoruz. Yani, jeolojik 
veriler; diğer bir deyişle kayaçlarda 
ki izler, Mars’ta ki yaşamın izlerinin 
belirlenebileceği yegane tekniktir. 
Yani siz Mars’a gittiğiniz zaman 
Salda Gölü gibi gölün içinde şu 
anda bir su yok. Dolayısıyla aktif 
bir canlılık yok. Siz gölün içine 
bakıp burada bakteri var diyemez-
siniz, öyle bir şey yok. Demek ki biz 

yaşamın izlerini yalnızca kayaçlar-
da arayabiliriz

Salda’da gelişmiş canlı türleri 
var mı peki? 

Birkaç balık türü var ama ağırlık-
ta prokaryotik türler dediğimiz, tek 
hücreli bakteri ve arkealar dediği-
miz mikroskobik canlılar var. Çok 
hücreli ökaryotik canlıların çeşitliliği 
oldukça sınırlı.

Mars’ta yaşam olduğunu 
kanıtladık diyebilmeniz için ne 
keşfetmeniz gerekiyor? 

Yaşamın yüzde yüz emin oldu-
ğunuz bir izini. Tabii ki Mars’a git-
tiğimizde bizim gibi yürüyen, nefes 
alan canlılar olmayacak. Mars’a 
gittiğimizde bir zamanlar canlılığı 
gösteren kayaçlardaki izlere baka-
cağız. Mesela biz yerkürede yaşa-
mın ne zaman başladığını nereden 
biliyoruz? Hangi verilere bakıyoruz? 

Tabii ki jeolojik verilere bakıyoruz. 
Kayaçların üzerindeki izler, kayaçla-
rın bileşimindeki elementler, mine-
raller… Mars’ta yaşamın var oldu-
ğunu gösterecek tek bir bilim var o 
da jeoloji. 

Mars’a çepeçevre baktılar mı? 
Gelişmiş bir canlı görme ihtimali-
miz var mı? 

Hayır yok. Yaşamın izi mikros-
kobik. 

Şu anda aslında NASA, 2020 mis-
yonunda kayaçların yapısı, Mars’ın 
atmosferi, Mars’ın jeolojik birimleri 
hakkında çok önemli veriler elde 
etti. 2020 misyonunda ilk defa açık 
bir deklarasyonla yaşamın izini 
hedeflediğini söyledi NASA. Şu ana 
kadar böyle bir misyonla ortaya 
çıkmamıştı. Sadece Mars’ın yapısını, 
jeolojik yapısını anlamaya çalışıyor-
du. Mars bugünkü şekline neden ve 
nasıl kavuştu? Bir tektonik hareket 
var mıydı, yok muydu? Yani jeo-
lojik geçmişini araştırdı ve bütün 
bunlardan elde edilen verilerle bir-
likte yerküreye benzer oluşumların 
çok fazla olduğu ortaya çıktı. Bir 
zamanlar Mars’ta büyük ırmakların 
aktığını, büyük okyanusların oldu-
ğunu biliyoruz artık. Peki, eğer yer-
kürenin ilksel dönemlerine bu kadar 
benziyorsa neden yerkürede yaşam 
evirilip bu haline geldi de Mars bunu 
deneyimleyemedi? Ne oldu Mars’ta. 
Mars’ta bir zamanlar yaşamın oluş-

Mars'ın biyolojik haritası: Salda Gölü
Burdur’un Yeşilova 
ilçesinde yer alan 
Salda Gölü temiz suyu 
ve turkuvaz renginin 
güzelliği nedeniyle 
Türkiye’nin Maldivler’i 
olarak anılıyor. Doğal 
güzelliklerinin yanı 
sıra jeolojik zenginli-
ği sayesinde de bilim 
insanları tarafından 
inceleme altına alınan 
göl, 2019 yılında Özel 
Çevre Koruma Bölgesi 
ilan edildi. 2020 yılın-
da Mars misyonunu 
açıklayan ve kırmı-
zı gezegende hayat 
izlerini arayacakları-
nı belirten NASA ise 
Mars’taki minerallerin 
yapısına dünyadaki en 
yakın örneklerin Salda 
Gölü'nde görüldüğünü 
belirtti ve bu bölgede 
yapılan çalışmalar ile 
Mars’taki örneklerin 
karşılaştırılacağı bir 
projeye dâhil oldu

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı
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ması için ideal koşullar vardı. Neden 
devam etmedi? 

Yerkürenin geçmişi de bu şekil-
de miydi? 

Evet, yerkürede de başta prokar-
yotik yaşam başlayıp yaklaşık 700 
milyon yıl önce ökaryotik yaşam 
başladı. Bütün bunları da kayaçlar 
üzerinde yaptığımız çalışmalardan 
biliyoruz. Fosiller bizim için çok 
önemli. Mars’ta da kayaçlar üzerin-
de görebileceğimiz mikrofosil ya da 
o yaşamın bir morfolojisi eğer yazıl-
mışsa ve biz onları bulabilirsek işte 
o zaman yaşamın başladığına ve 
bir sure boyunca da devam ettiğine 
kanaat getirebiliriz ama öncelikle 
o verileri elde etmek zorundayız. 
Şu anda bizim NASA ile çalışma-
larımızı tetikleyen ve ivmelendiren 
Mars’ın erken döneminde yaşamın 
filizlenmesi için uygun ortamların 
oluşmuş olması. 

Mars’ta yaptığımız çalışmalar da 
bize yerkürede erken dönemde yaşa-
mın nasıl ortaya çıktığı ve ilksel çor-
banın kimyası hakkında çok önemli 
bilgiler verecek çünkü yerküre tek-
tonik olarak hareketli. 3,8 milyon yıl 
önce yerküredeki kayaçların şu anda 
tamamen bileşimi değişmiş vaziyet-
te. Siz bir yemek yapıyorsunuz, içine 
sürekli bir şeyler atıyorsunuz ve bile-
şimi değişiyor. Başlangıçta yaptığınız 
yemeğin özellikleri artık tamamen 
kayboluyor. Mars’ta öyle değil ama. 
O yemek erken dönemde donmuş. 
Biz o donmuş yemeğe ulaşabilirsek, 
yerkürede ilksel dönem nasıldı ile 
Mars’ta ilksel dönem nasıldı karşılaş-
tırmasını yapabiliriz. Yaşamın oluş-
tuğu ve filizlendiği, bir nevi ilksel çor-
ba hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu 
tür çalışmaların çoğalabilmesi için 
Türkiye’nin de bilime ve teknolojiye 
destek vermesi gerekiyor. Finansal 
desteklerin ve uluslararası projelerin 
bu anlamda büyük önemi var. Türki-
ye de uluslararası projeleri destekle-
meli. Bu yarışın içerisinde yer almak 
gerekiyor çünkü büyük yatırımlar 
var, uzay yarışı hızlanmış vaziyette. 

Salda Gölü’nde birtakım karar-
malar mevcut. Bu kararmaların 
sebebi nedir? 

‘Önerim, gölün tamamının 
kapatılması gerektiğiydi’
Salda Gölü, NASA ile birlikte çok 

daha popüler bir hâle geldi. Çalış-
malarımız aslında yaklaşık on yılı 
geçkin süredir Salda Gölü’nde ve 
göller bölgesinde devam ediyordu. 
Salda da çok popüler bir hâle geldi. 
Doğal olarak bu çalışmalardan önce 
göle senede yaklaşık gelen insan 
sayısı ortalaması 10 binken, bu sayı 
2020 yılından sonra yaklaşık 1,5 mil-
yona ulaştı. Eğer gerekli tedbirleri 
almazsanız doğası gereği bu sistem 
eski sistemden uzaklaşacak ve çev-
resel etkenlerin daha baskın olduğu 
bir hâle dönüşecek. Bu anlamda 
Bakanlık ile birlikte bir proje yürüt-
tük. Bu projede gölün ivedilikle 
korunması gereken alanlarını belir-
ledik; özellikle bu tür çalışmalar için 
önemli olduğunu düşündüğümüz 
alanların kapatılması gerektiğini. 

Benim önerim, gölün tamamının 
kapatılması gerektiğiydi. 

Gölün mikrobiyolojik bir harita-
sını çıkardık. Bu haritada öncelikle 
korunması gereken alanları belirle-
dik. Öncelikli olarak, oldukça değerli 
olan bu alanların korunması ama 
korunurken de halktan uzaklaşarak 
değil tüm insanların tedbirler çerçe-
vesinde bu nadir oluşumları gözlem-
lediği, özellikle yeni neslin tecrübe 
edebileceği, bilimsel olarak sistemi 
anlayabileceği, merak ve ilgi uyandı-
rabilecek bir alan yapılmasını öner-
miştim. Bu önerim sonucunda Salda 
Bilim Merkezi ortaya çıktı. Çalışma-
larımızın sonuçlanması biraz zaman 
alacak gibi görünüyor. Salda özelinde 
ve Türkiye’de göller bölgesinde böyle 
bir bilim merkezinin olması, yeni 
yetişecek neslin bilime olan merakı-
nın artırılarak ve sonraki çalışmalar 
için de bir temel teşkil ederek veri-
lerin oluşturulmasını hedeflemiştik. 
Bu projede de ben jeomikrobiyoloji 
haritasını hazırladım.. Bilim Merke-
zi’nde esas oluşturabilecek çalışma-
ların aslında bir bakıma omurga-
sını çıkardık diyebiliriz. Bu nedenle 
korunması çok önemli. Artan insan 
gücü ve insan baskısı ile birlikte 
gölün de bir taşıma kapasitesi var. Bu 
kapasite hızlı bir biçimde aşınmaya 
devam ediyor. 

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin 
bazılarının Salda Gölü’nde yüz-
dükleri ve çamur banyosu yaptık-
ları söyleniyor? Göl yüzmek için 
elverişli mi?

Göl tatlı su olduğu için yüzmek 
için uygun değil. Bunu ben çok farklı 
platformlarda söylemiştim. Gölün 
tabanını kaplayan balçık, yüzmek 
için çok daha tehlikeli. Tatlı suyun 
kaldırma kapasitesi düşük, insanlar 
orayı kullanırken bir şekilde balçığın 
içine girdiği zaman kendisini kur-
taramıyor artık. Burada yıllık bazda 
en az bir ya da iki kişinin maalesef 
ölümüyle sonuçlanan olaylar yaşa-
nıyor. Bunun yanı sıra gölün taba-
nını kaplayan balçığın içerisindeki 
malzeme sağlık için de çok uygun 
değil. İnsanları sıklıkla görürsünüz 

giderseniz, Çamur banyosu yapıyor-
lar. Bu çamur banyosu zaman içeri-
sinde kuruyup çok ince lifsi, iğnem-
si küçük taneler hâline dönüşüyor. 
Bunlar da aerodinamik özelliğinden 
dolayı solunarak akciğere saplanabi-
liyor. Göle girilmesini ve o çamurun 
kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. 

Yaptığımız haritalamada belirli 
zonlar oluşturduk. Korunması gere-
ken zonlar, temel oluşturması gere-
ken zonlar gibi bu zonlamaları yaptık. 
200 ile 500 metre arasında bir sınır 
zonu çizdik. Burayı insanlar aslın-
da gözlemlemek için kullanmalı. Bu 
zonlar sadece belirli yerlerde bilim-
sel amaçlı kullanılmalı. Bakanlık bu 
anlamda birtakım hassasiyetler gös-
terdi, bazı çalışmalar yaptı. Bunun 
başarıya ulaşması için orada bulu-
nan yerel halkın mutlaka yönetime 
girmesi, bilgilendirilmesi gerekiyor. 

Burası önemli bir gelir kapısı 
oldu. Hatta ben buraya bir jeopark 
yapılmasını önerdim. Dünyada 
bunun örneği olan birçok yer var. 
Jeopark olması için de aslında çok 
önemli bir fırsat. Böylece koruna-
rak gelecek nesillere taşınması için 
imkân sağlanmış olacak. Tabii ki 
Salda öncelikle Türkiye’nin hazinesi 
ancak dünyanın da bir hazinesi.

Salda Gölü kaç yaşında?
Salda Gölü’nü kapsayan alan 

Anadolu’nun tektonik birlikleri 
sınıflamasında Toroslar Tektonik 
Birliği içerisinde yer almaktadır ve 
bugünkü yapı Alp orojenezi ile kaza-
nılmıştır. Dolayısıyla gölü çevrele-
yen kayaçlar yaklaşık 100 milyon 
yıl yaşında iken Gölün kendisi 2 
milyon yaşındadır. Karbonatların 
oluşumunu yaşlandırma çalışmala-
rımız uzun bir süredir devam ediyor. 
Göldeki beyaz karbonatlar 5 bin ile 
bin yıl arası. 

Türkiye’de Astrobiyoloji açısın-
dan çok önemli yerler var ve Türkiye, 
bu çalışmaları yürütebilmek için bir 
cennet. Birçok termal alan var, sıcak 
su çıkış noktaları var. Bu çıkış nok-
talarından bir tanesi Hisar alanıy-
dı. Biz burada bir çalışma yürüttük. 
Çalışmada 100°C’de sayısız mikroor-

ganizma tespit ettik. Mesela bugün 
Venüs’te çok yüksek sıcaklıkları 
olduğunu biliyoruz. Sülfürik asit açı-
sından zengin ortamlar olduğunu 
biliyoruz. Bunları anlayabilmek için 
yerküredeki aşırı ortamlar üzerinde 
de çalışıyoruz. Türkiye ne kadar da 
zengin bu tür çalışmalar için. Salda, 
özelinde öne çıksa da bu tür ortam-
lar için ülkemiz oldukça zengin.

‘Yeni bakteri türleri tespit ettik’
Salda Gölü’nde daha önce tespit 

edilmemiş birçok bakteri türü de 
tespit ettik biz. Çalışmalar devam 
ettikçe yepyeni bilgiler ortaya çıkıyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı, Salda’yı koru-
mak için birtakım önlemler aldı. 
Bu önlemler Salda’nın ömrünü 
uzatacak mı? 

Salda tabii ki özel bir ekosisteme 
sahip. Kendi içerisinde oligotrofik 
besin maddelerinin minimum oldu-
ğu için kendi ekosistemine sahip bir 
göl. Ekosistemin korunması, gölde 
yapılan çalışmalar açısından çok 
önemli. Bakanlık da bu konuda bir 
hassasiyet gösterdi ve önlemler aldı. 
Bu önlemler çerçevesinde önemli yer-
leri kapattılar ama gölün tamamen 
kapatılmaması gölü korumak için 
yeterli değil. Gölün tamamı mutlaka 
kapatılmalı. Gölün tamamı kapatıl-
dığında gölün ömrü uzayacak. Belirli 
bölgelerde insan sayısı hâlâ çok fazla. 

Gölün ne kadar ömrü kaldı?
Bu soruya cevap vermek çok 

zor çünkü Salda Gölü yalnızca 
insan baskısı altında değil. Göl 
aynı zamanda iklim baskısı altında. 
Değişen bir iklim var ve bu iklim 
değişikliği bölgedeki su rejimini etki-
liyor. Bu durum da gölün ömrünü 
önemli vaziyette azaltmış durumda. 
Bu hassasiyetler oluştuğu için zaten 
koruma tedbirlerini artırmak lazım. 
Özellikle gölü insan baskısından 
kurtarmak lazım. Şunu özellikle 
belirtmek istiyorum, gölün korun-
ması insanların ondan faydalan-
maması anlamına gelmez. Bizim 
görevimiz öncelikle koruyarak yeni 
nesillere aktarmak. Jeoturizm kap-

samında jeorehberlik var. Oraya 
gelen halka, bir jeolog eşliğinde bilgi 
vermek, önemli noktalar hakkın-
da insanları bilgilendirmek ile hem 
farkındalık oluşturmuş olursunuz 
hem de insanların bu nadir olu-
şumlar hakkında bilgi sahibi etmiş 
olursunuz. Şunu unutmamalıyız 
ki, bilgi her zaman fark yaratır. Bu 
tür çalışmalara öncelik verilmeli 
ve bölgeyi jeopark haline getirecek 
çalışmalar kesinlikle yapılmalı. Böy-
lece göl insan baskısından arındırılır, 
en azından minimize edilir. Demek 
ki bu gölde yapacağımız çok farklı 
aşamada çalışmalar var. Bir bakıma 
bilimsel fazı başlatmış olduk. Belir-
li bir sonuca geldik. Bilimsel fazı 
tamamladık. Şimdi ikinci faz, gölün 
korunması tedbirlerinin tekrar revi-
ze edilmesi. Üçüncü faz da bilinçli 
bir jeopark ve jeoturizm oluşması. 
Bu sürecin de yerel halk bir par-
çası olmalı çünkü turistler gidecek 
ama yerel halk her zaman orada 
olacak. Sürdürülebilir turizm dedi-
ğimiz, çevre dostu bir turizm anla-
yışı geliştirilmeli. Metrekareye ne 
kadar insan alınacağı belirlenmeli, 
sayıya ulaşıldığı zaman bir sonraki 
kafileye izin verilmemeli. Aslında 
bunlar çok güzel oturtuldu bizim 
çalışmamızla. Yalnızca uygulama 
kısmına geçilmeli. Uygulamaya 
geçildiğinde burası örnek bir çalış-
ma olabilir. Türkiye’de böyle çok 
fazla alan var. İnsanlar artık turiz-
me çok daha duyarlı. Kula gibi pek 
çok jeopark oluşturulmalı. Salda’ya 
dünyanın her yerinden 1,5 milyon 
insan geliyor. Bunun ekonomik geti-
risini düşünebiliyor musunuz? Tüm 
göller bölgesi için bu çok çok önemli 
bir şey. Amerika’da Mono Lake Park 
var mesela. Salda Gölü’nün de böy-
le olmaması için hiçbir neden yok. 
Turizme çok açık, bölge itibarıyla 
ulaşımı çok kolay. Herkes Antal-
ya’ya giderken Salda’da duruyor. Bu 
anlamda ulaşılabilir de bir alan. 

Biz Haziran 2020’de NASA’nın da 
katıldığı, Salda Çalıştay’ı adı altında 
bir toplantı yaptık, Bu önemli bir 
çalışmaydı. İnsanların farkındalığı-
nı geliştirmek için daha da önemli 
çalışmalar yapılabilir. 

Nisan ayında NASA’dan Prof. Dr. 
Briony Horgan, Bradley Garczynski 
ile Salda için bir arazi çalışması ger-
çekleştireceğiz. Umarım bu da yeni 
bir projeye dönüşüp çalışmaları hız-
landırabilir. 

Mars’ta yaşamın anahtarı Sal-
da’da diyebilir miyiz? 

Salda’da kümülatif bir bilgi biri-
kimimiz var bu anlamda. Diyelim 
ki, Mars’a gittik ve örnek alacağız. 
Nereden ve hangi örnekleri alacağız 
ve bu örnekler yaşam izlerini taşı-
yacak mı? Harita lazım, demeliyiz 
ki buradan gidersem biyolojik izi 
bulma ihtimalim çok yüksek. Bu 
tür çalışmaları yapabilmek için eli-
mizde örnek olması lazım. Biz de 
diyoruz ki Salda’da bulunan kayaç-
lara benzer kayaçlar var orada. Bu 
kayaçları analiz ederek; önemli bir 
Mars rehberi hazırlayabiliriz.
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Konteyner taşımacılığı devleri 
MSC Mediterranean Shipping 
Company ve Maersk A/S, Ocak 
2025'ten itibaren 2M ittifakı-
nı karşılıklı olarak feshetme 
kararı aldıklarını duyurdu. 

AP Moller-Maersk CEO'su 
Vincent Clerc, "MSC ve Maersk, 
iki şirketin 2015'te 10 yıllık 
anlaşmayı imzalamasından 
bu yana çok şeyin değiştiğinin 
bilincinde. 2M ittifakının sona 
ermesi, her iki şirketin de ken-
di bireysel stratejilerini sürdür-
mesinin yolunu açıyor" dedi. 

MSC CEO'su Soren Toft ile 
ortak bir açıklama yapan AP 
Moller-Maersk CEO'su Vincent 
Clerc, "MSC ve Maersk, iki şir-
ketin 2015'te 10 yıllık anlaşma-
yı imzalamasından bu yana 
çok şeyin değiştiğinin bilincin-
de. 2M ittifakının sona ermesi, 
her iki şirketin de kendi birey-
sel stratejilerini sürdürmesi-
nin yolunu açıyor" dedi ve “2M 
ittifakı, son sekiz yılda kontey-
ner taşımacılığı endüstrisinin 
desteklenmesinde kilit bir rol 
oynadı” ifadelerini kullandı.

Şirket, 2M'nin 2015 yılında, 

okyanus taşımacılığı endüstri-
sinin bir istikrar enjeksiyonu-
na ihtiyaç duyduğu bir zaman-
da piyasaya sürüldüğünü de 
açıklamasına ekledi.

Duyurunun, 2M işlemlerini 
kullanan müşterilere sağla-
nan hizmetler üzerinde doğru-
dan bir etkisi yok. Her şirketin 
müşteri ekipleri, 2M ittifakının 
aşamalı olarak kaldırılması 
sırasında ve sonrasında destek 
sağlamak için ilgili müşterile-
riyle iletişim kuracak.

2M, gemi alanı ve ağ kapasi-
tesini paylaşarak Asya-Avrupa, 
Transatlantik ve Transpasifik 
ticaretlerinde rekabetçi ve 
uygun maliyetli operasyonlar 
sağlamak için iki şirket tara-
fından 2015 yılında imzalanan 
bir konteyner nakliye hattı 
gemi paylaşım anlaşması.

2M sözleşmesinin en az 10 
yıllık bir süresi var ve 2 yıllık 
fesih bildirim süresi bulunuyor.

Fesih, Alphaliner'ın veri-
lerine göre, MSC'nin son iki 
yılda 2021'de 411.000 TEU 
(+yüzde 10,7) ve geçen yıl 
321.500 TEU (+yüzde 7,5) 

ekleyen devasa filo genişle-
mesinin ardından geldi.

Şirket ayrıca 124 gemi-
den (+10) oluşan devasa bir 
yeni inşa programı başlattı. 
Kapasite geliştirme, MSC'yi 
2M Alliance'tan ayrılacak 
ve büyük derin deniz tica-
retlerinde bağımsız bir taşı-
yıcı olarak çalışacak şekilde 
konumlandıran stratejik bir 
hareket olarak tanımlandı.

Yani, 2024 yılı sonuna 
kadar, MSC'nin, iki taşıyıcı 
ittifak oluşturduğunda MSC 
ve Maersk'in toplam kapa-
sitesine yaklaşık olarak eşit 
bir toplam kapasiteye sahip 
olması bekleniyor.

Konteyner taşımacılığı 
uzmanı Lars Jensen, hareketin 
doğu-batı ticaretlerinde ittifak/
VSA takımyıldızlarını yeniden 
şekillendirmenin başlangıcı 
olduğunu düşünüyor.

Duyuru, liner şirketleri 
2023'te güçlü ters rüzgarlara 
hazır olduğundan, konteyner 
taşımacılığı sektöründe yaşa-
nan büyük gerilemenin ardın-
dan yapıldı. 

Maersk ve MSC, 2025'te 
2M ittifakını sonlandıracak

Dr. Cihangir Dumanlı

Akdeniz
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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler 
eski Komutanı (SACEUR) ABD’li 
Emekli Oramiral Stavridis 

“Deniz Gücü” (Sea Power: The 
History And Geoploitcs Of World 
Oceans)  isimli bir kitap yayım-
ladı.1

Yazar bu kitapta dünya deniz-
lerini ayrı ayrı tarihi ve jeopolitik 
açıdan de¤erlendirmektedir.

Kitabın Akdeniz ile ilgili bölü-
münden alınan notlar özetle 
afla¤ıda aktarılmaktadır: 

Akdeniz deniz harp tarihi bakı-
mından çok önemlidir. ‹lk deniz 
savaflları burada yapılmıfl, deniz 
jeopoliti¤i ve denizcilik teknoloji-
si burada gelifltirilmifltir. 

Do¤u-batı yönündeki uzunlu-
¤u 2400 mil (4 milyon kilomet-
re) kıyılarının uzunlu¤u 23000 
mil (42 milyon kilometre)’dir. ( 
Bu kıyıların 1700 kilometresi 
Türkiye’ye aittir C.D.).

Girifl ve çıkıflları dar bo¤az 
ve kanallara ba¤lıdır. Buraları 
kontrol eden Akdeniz’i kontrol 
eder.

Etrafındaki ülkeler çok 
farklı kültürlere ve ekonomi-
lere sahiptir. Avrupa, Afrika 
ve Asya medeniyetleri burada 
birleflmektedir. Bu nedenle 
tarih boyunca yo¤un ticarete ve 
savafllara sahne olmufltur.

Akdeniz stratejik ihtiyaç mad-

delerinin (özellikle Orta Do¤u 
petrolünün) pazarlara taflınma-
sında önemli bir deniz yoludur.

Kuzey kıyıları (Avrupa) ile 
güney kıyıları (Afrika) arasın-
daki geliflmifllik farkı Akdeniz’i 
bir “ekonomik fay hattı” hali-
ne getirmektedir. Bu nedenle 
yo¤un mülteci hareketlerine 
sahne olmaktadır.

‹ki kıta arasında Sicilya, 
Sardunya, Malta, Girit, Kıbrıs 
gibi stratejik öneme sahip, atla-
ma taflı niteli¤indeki adalar 
bulunmaktadır. Bu adalar tarih 
boyunca mücadele alanı olmufl-
tur. Kıbrıs Adası Orta Do¤u’ya, 
Süveyfl Kanalı’na ve Ege’ye açı-

lım için önemli bir konumdadır.
Do¤uda Türkiye ile 

Yunanistan arasında deniz yetki 
alanlarındaki sorunlar iki NATO 
üyesi arasında çatıflma potansi-
yelini içermektedir.

Do¤u Akdeniz’de bulunan 
önemli hidrokarbon kaynakları 
görüflmeler yolu ile adil ve kalı-
cı bir flekilde paylaflılamadı¤ı 
takdirde çatıflma potansiyelini 
barındırmaktadır.

De¤erlendirme: 
Yazarın tespitlerine genel-

likle katılmakla birlikte Türk-
Yunan çatıflma olasılı¤ı konu-
sunda ABD’nin Yunanistan’ı 
destekleyen ve kıflkırtan tutu-

munun Akdeniz’i bir “barıfl 
denizi” yapma amacına hizmet 
etmedi¤ini hatırlatmak gere-
kir. 

Kıbrıs Adası yukarıda bah-
sedilen önemlerinin yanında 
Türkiye’nin güvenli¤i için de 
önemlidir.

Akdeniz Türkiye’nin güven-
lik ve ekonomik çıkarları 
açısından yaflamsal öneme 
sahiptir. Hasım bir devletin 
kontrolüne girmesi kabul edi-
lemez.

1https://oceanofpdf.com/authors/
james-g-stavridis/pdf-epub-sea-power-
the-history-and-geopolitics-of-the-
worlds-oceans-download/
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US inflation in December was at 
6.5 percent as anticipated by ana-
lysts, in a development that led to 
expectations that the Fed might 
slow down in the period ahead, 
given the significant decrease in 
inflation. December unemploy-
ment came in at 3.5 percent, while 
the number of non-agriculture 
jobs was 223,000, above expec-
tations. Although these three 
datasets created positive signals, 
the ISM Non-Manufacturing PMI 
declined to 49.6 in December, 
and the ISM Manufacturing PMI 
declined to 48.4.

For most of January the dollar 
continued to decline with the last 
straw being the release of retail 
data on 18 January showing that 
US retail sales also fell in Decem-
ber by 1.1 percent. Despite hawk-
ish statements from Fed members, 
the dollar continued to weaken 
throughout January. The risk of a 
recession still being on the table 
for 2023 and the successful curb-
ing of inflation have investors pre-
dicting that the Fed might go a bit 
easier on rate cuts.

Euro-dollar rate pushes 
critical threshold 
Inflation in Germany in Decem-

ber declined to 8.6 percent, which 
was generally received as good 
news. 

The monetary policy imple-
mented by Christine Lagarde has 
pushed back inflation in the euro-

zone, refreshing confidence in 
Lagarde and her team. 

The annual inflation in the 
euro area eased to 9.2% in Decem-
ber 2022, and this data also con-
tributed to a positive reaction in 
the markets.

The euro-dollar exchange rate 
remained above the 1.045 level 
throughout the month, and kept 
pushing above 1.083.

Too soon for 
optimism in the UK
The UK Manufacturing PMI 

improved to 45.3 in December, 
which was a positive surprise. The 
services PMI however came in at 
49.9, marking a slight decline. 

UK Growth data announced in 
January was 0.2 percent, below 
expectations while inflation was 
10.5 percent, in keeping with 
expectations. 

China takes steps to support 
global trade  
China Caixin Manufacturing 

PMI for December was 49, bet-
ter than expectations. The Chi-

nese economy grew by 2.9 percent 
while industrial production rose 
by 1.3 percent in December, in 
line with the overall growth rate. 
Unemployment fell by 5.5 percent.  
The People's Bank of China (PBOC), 
the central bank, left the 1-year 
loan Prime Rate at 3.65 percent.

Revival in crypto markets  
As the dollar weakened, Bitcoin 

rallied almost 40% in January with 
an upswing from the BTC/USD 
level. Avalanche (AVAX) rose to 11 
dollars while Etherium (ETH) also 
jumped to above 1500.

Panic sales in Borsa İstanbul 
In domestic markets, where 

inflation slightly declined, the 
Central Bank of Türkiye (CBRT) 
held the first meeting of the 
year leaving the interest rate 
unchanged at 9 percent. The dol-
lar and euro continued their gains 
against the lira, albeit in small 
increments, while gold and silver 
prices tested new highs.  

Stocks tumbled throughout 
January as panic selling deepened 
among local investors, with the 
BIST 100 index falling below the 
5600 level, and leading to expecta-
tions of slumping below the 4750 
level.

In February, the dollar rate will 
likely go above a critical threshold 
against the lira and investors had 
better be careful about a potential 
rise in the demand for the dollar.
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Sanmar Shipyards has signed a 
second year-long sponsorship 
deal with the Turkish Rowing 
Federation (TRF) following a 
hugely successful year in which 
the nation’s rowers won an 
impressive total of 15 Gold, 11 
Silver and 5 bronze medals in 
international competitions.

The leading Turkish tugboat 
builder and operator says it is 
delighted and proud to be back-
ing Türkiye’s top rowers as they 
stretch every sinew to represent 
their country at the next Olym-
pic Games due to take place in 
Paris in 2024.

In 2022 TRF took part in 11 
International Races, 42 A finals 

- the race that decides the med-
allists – and a total of 15 cham-
pionships, including 3 European 
Championships and the Balkan 
Championship.

Kerim Kazgan, CFO of San-
mar Shipyards, said: “It has been 
a good year for the Turkish Row-
ing Federation and we at San-
mar are delighted to be part of 
the team. It is a team that has 
already achieved so much and 
has the potential to achieve so 
much more. The determination 

shown by these young men and 
women athletes and the amount 
of sheer hard work they put in 
to achieve their dream is inspi-
rational.”

Founded in 1957, the TRF has 
achieved new heights during 
recent years, with Türkiye qual-
ifying for the Olympics in both 
2016 and 2021. 

This success has come as the 
result of a strong and support-
ive structure established to spot, 
develop and nurture young peo-
ple who show a talent for the 
sport. The TRF’s best coaches visit 
schools across Türkiye where they 
enthuse children and young adults 
about the sport and direct poten-
tial national rowers of the future to 
their closest rowing clubs.

The initial sponsorship deal 
with the TRF covering 2022 was 
the first long-term sponsor-
ship arrangement that Sanmar, 
which builds powerful techno-
logically-advanced tugs and 
other specialist workboats at its 
two (soon to be three) state-of-
the-art purpose-built shipyards 
and operates its own fleet of 
tugs at ports around Türkiye, has 
entered into.

Sanmar renews sponsorship  
of Turkish Rowing Federation 

US dollar slides, financial markets see movement 
The US dollar has  
been softening globally, 
leading to movement 
in financial markets. 
US macro data has 
sent positive  
signals to investors 

EDP joins Green Hydrogen 
Valley project in Andalusia
Global energy company EDP 
has partnered up with Spanish 
energy company Cepsa to boost 
the Andalusian Green Hydrogen 
Valley, the largest green hydro-
gen project in Europe promoted 
by Cepsa.

The agreement includes 
studying the joint production of 
green hydrogen as part of the 
project of up to 1 GW in the Bay 
of Algeciras in the framework 
of the Andalusian Green Hydro-
gen Valley project and covers 
the supply of renewable elec-
tricity and possible collaboration 
to produce sustainable marine 
fuels.

This agreement will facilitate 
the conversion of EDP’s thermal 

power plant in Los Barrios, Cádiz, 
into a green hydrogen plant.

Alter Enersun will be in 
charge of developing the pho-
tovoltaic plant, and Cepsa 
and Enagás Renovable will be 
responsible for the construc-
tion and commissioning of the 
hydrogen plant.

The hydrogen plant, whose 
electrolysis capacity is estimated 
to reach 200 MW, is expected 
to be operational in 2026 and 
its production is expected to 
be used to supply Cepsa’s own 
industrial consumption and 
to enable the manufacture of 
advanced biofuels. The photovol-
taic facility is also estimated to 
have a capacity of 200 MW.
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Tersan Shipyard announced that 
it launched the NB1108, a freezer 
stern factory trawler built for a sub-
sidiary of Parlevliet & Van der Plas 
Nordbank Hochseefischerei GMBH 
from Germany .

The vessel numbered NB1108 
will be named Jan Maria in the 
near future. Jan Maria, which is 
88,1 meters long and 18,3 meters 
wide, will be outfitted with fully 
integrated onboard grading, filet-
ing, processing and freezing sys-
tems. The vessel will be capable of 
triple trawling and outfitted with a 
shrimp factory, an advanced fillet 
factory and a fishmeal and fish oil 
factory plant. Additionally there 
will be arrangements for a fully 
automatic freezing system for fillet 
and shrimps (including tunnels).

It is arranged with cargo holds 

with individual cooling elements. 
Decks will be made from steel and 
will be painted with a special anti-
skid paint system for safe forklift 
operation. Besides, there will be 
a transport system for palletized 
products from processing deck to 
cargo holds and the pallets will be 
individually wrapped before taking 
into cargo holds.

A great number of Parlevliet & 
Van der Plas company representa-
tives and guests attended the cere-
mony held in Tersan Shipyard.

CEO of Parlevliet Van Der Plas, 
Diek Parlevliet, expressed his hap-
piness regarding the cooperation 
his company has with Tersan Ship-
yard “Mark and Kirkella, which Ter-
san Shipyard built for Parlevliet 
Van der Plas Group earlier, are the 
best trawlers fishing in Northern 

Atlantic. We are sure Jan Maria 
will be even better, owing to the 
latest technologies it has on board. 
Thanks to Tersan Shipyard and 
their team for their cooperation to 
build our dream vessel.”

The Skipsteknisk-designed ves-
sel will have accommodation up to 
45 people on board with spacious 
and comfortable living places. Hav-
ing 7000 kW Wärtsilä main engine, 
Jan Maria will be capable of effi-
ciently trawling in icy and arctic 
waters.

General Manager of Tersan Ship-
yard Mehmet Gazioğlu said “This 
project is very important for our 
shipyard and country as Jan Maria 
is equipped with the latest technol-
ogies and represents our strong and 
future partnership with Parlevliet 
and Van der Plas Family”
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Tersan Shipyard launches 
new trawler Jan Maria

STM delivers second submarine 
in Paksitan's Agosta 90b project
Turkish defense firm STM com-
pleted the second submarine mod-
ernization project for the Pakistan 
Navy, according to the firm's press 
release on 25 January. The firm con-
ducted modernization operations 
on AGOSTA 90B Class submarine, 
equipping it with modern and state 
of the art systems.

The submarine, named PNS/M 
KHALID (S-137), was delivered to 
Pakistan Naval Forces Command at 
a ceremony. The previous subma-
rine, named PNS/M HAMZA (S-139), 
was delivered in April 2021.

Ozgur Guleryuz, the general 
manager of STM, said in the press 
release: "Within the scope of the 
AGOSTA Modernization project, 
which stands out as Türkiye’s first 
submarine modernization engineer-
ing export project involving strategic 
and high-tech systems, we have suc-
cessfully equipped the second sub-

marine with modern systems 
after having delivered the first 
to the customer in 2021”

STM submarine projects 
The company also provid-

ed information on its projects 
in the press release:

As part of its design, con-
struction and modernization 
activities, STM is producing 
indigenous and flexible engi-
neering solutions for the sur-
face and submarine platforms 
of the Turkish Navy, and those 
of friendly and allied nations, 
aiming to address specific 
operational needs and ensure 
more effective mission per-
formance. Undertaking cru-
cial tasks in the submarine 
modernization and construc-
tion projects of the Turkish 
Navy, STM successfully com-
pleted the modernization of 
two “Ay”-Class submarines in 
the role of main contractor in 
2015. Presently carrying out 
system procurement and plat-
form integration activities as a 
pilot partner in the moderni-
zation of four “Preveze”-Class 
submarines, STM is also 
undertaking important tasks 
in the New-Type Submarine 
Project (Reis Class) Project for 
the construction of subma-
rines equipped with air-inde-
pendent propulsion systems 
(AIP). STM has successfully 
carried out integration design, 
engineering and system 
integration activities on the 
Turkish Navy's latest modern 
submarine design – the Reis-
Class submarine – and has 
indigenized the construction 
of the bow, or "Section 50", 
which houses the submarine 
torpedo tubes (main weapons), 
being a component that can 
only be produced by a few 
countries in the world, and 
has delivered it as part of the 
Project. 

In addition, designed 
entirely by STM engineers 
using national resources, the 
small-sized STM500 subma-
rine project entered the pres-
sure hull testing and produc-
tion phase in June 2022.
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ARES Shipyard, known for its fast 
and robust naval vessels, has 
revealed a new generation inter-
ceptor solution which the company 
says “will dramatically change the 
perceptions of interception in the 
naval operations theater.”

The new 32-meter interceptors 
can achieve over 45 knots of speed 
and boast advanced maneuvering 
capabilities to ensure swift inter-
ception and hit & run missions up 
to Sea State-6 conditions. With their 
2.000 nautical-mile range, the ves-
sels have an operational coverage 
of more than Exclusive Economic 
Zones, challenging the existing fast 
attack craft solutions in the inven-
tories of navies and coastal security 
institutions.

ARES 32 interceptors were devel-
oped in two variants as Dagger and 
Predator. The vessels have identical 
design that slightly changes depend-
ing on the vessel’S payload . 

The PREDATOR variant has 
ROKETSAN’s new generation, two 
single-canister CAKIR cruise mis-
siles with an effective range of over 
150 km, in addition to quad-cell 
shorter range L-UMTAS laser guided 
missiles, whereas the DAGGER vari-
ant is equipped with two quad-cell 
infrared/laser guided missiles for 
relatively short-range targets.

Both ARES 32 PREDATOR & DAG-
GER variants have 25 mm or 30 mm 
remote-controlled auto-stabilized 
naval weapon systems on the fore 
deck for closer range sea or land 
targets. Furthermore, two 12.7 mm 
machine guns are located on the 
upper deck for asymmetric threats 
such as pirates, smugglers or illegal 
human traffickers.

ARES 32 PREDATOR & DAGGER 
craft have the latest technology com-
bat management systems, X and 
S-Band radars, electro-optic surveil-
lance and designation systems and a 
RHIB with a ramp on the aft deck for 
boarding and SAR missions. Thanks 
to the state-of-the-art design solu-

tion by ARES, the vessels have very 
low RCS and infrared signature as a 
self-defense figure by nature.

ARES Shipyard CEO Utku Alanc, in 
remarks about the new product, said: 

“We have developed ARES 32 PRED-
ATOR and DAGGER in response to 
two solid and serious inquiries from 
Middle East and Africa where the end 
users are confidential at the moment. 

Thanks to our immense experience in 
fast & robust naval solutions, ARES 32 
interceptors are soon going to be the 
new game changers in naval opera-
tions theater. With these new genera-
tion interceptors, we will change the 
perceptions of interception, challeng-
ing the existing fast attack craft solu-
tions in collaboration with the Turk-
ish missile manufacturer ROKETSAN.”
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ARES introduces game-changing interceptor solution

A first for methanol
bunkering in Port of
Gothenburg
A milestone for the use of 
methanol as a marine fuel 
was achieved in the Port of 
Gothenburg on Monday, as 
methanol propelled vessel 
Stena Germanica was the 
first non-tanker vessel in 
the world to be bunkered 
with methanol ship to ship.

The bunkered ship was 
Stena Line's ro-ro and pas-
senger vessel Stena Ger-
manica, which until now 
has been bunkering metha-
nol solely from trucks.

Stena Line is the owner 
of the vessel in question and 
the purchaser of the metha-
nol. The tanker operator E&S 
carried out the bunkering 
itself in practice, and meth-
anol producer and supplier 
Methanex provided the fuel.
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A signing ceremony was held for 
a commercial sailing Ro-Ro ves-
sel which will be powered almost 
entirely by wind energy that will be 
built by RMK Marine for the French 
company Neoline Armateurs.

The contract went into force on 
6 January 2023. The final contract 
was signed in Nantes, France.

The 136-meter sailing Ro-Ro 
Vessel, Neoliner, has masts built 
with carbon fiber technology and 
a 3000 m2 sail area, and a naviga-
tion sensor system. The vessel will 
operate almost entirely by wind 
energy. 

Named Neoliner, the vessel will 
be delivered in 2025 and uses a 
control system with smart sensors 
that determine the optimum navi-
gation route and speed by evaluat-
ing wind and sea conditions. It is 
equipped with foldable sails made 
of light, high endurance material 
positioned on two carbon fiber 
masts. Neoliner has a crew of 20, 
accommodation for 12 passen-
gers and life support systems, as 
well as a 6,300-ton cargo carrying 
capacity. This is equivalent to 321 

cars, or 125 containers of 40�. RMK 
MARINE works with Chantiers De 
l’Atlantique shipyard, the designer 
and manufacturer of Solidsail Rig 
System; Bureau Mauric, one of the 
leading design offices in France; 
D-Ice, expert on the special navi-

gation system on navigation with 
sails; and other solution partners. 

“We offer innovative and envi-
ronmentally friendly solutions to 
our clients in compliance with 
IMO’s targets for decarbonization 
and reducing greenhouse gasses, 

and we find it very valuable that 
renewable energy sources, particu-
larly wind energy, find application 
in our own sector,” said Adnan Nef-
esoğlu, CEO of RMK MARINE. “The 
International Maritime Organiza-
tion (IMO) has set targets to reduce 

carbon emissions of all ships by 
40% by 2030, by 70% by 2050, and 
ultimately to become carbon zero. 
In accordance with these goals, 
we use environmentally friend-
ly and carbon footprint-reducing 
technologies in our projects we 
realize. On the other hand, we 
find it very valuable that renew-
able energy sources, particularly 
wind energy, find application in 
our own sector. The contract we 
signed with Neoline Armateurs 
for the construction of commer-
cial sailing Ro-Ro vessel Neoliner 
which will operate almost entire-
ly with the propulsion power of 
the wind energy is an important 
indication of our environmentally 
friendly production understand-
ing. It is my firm belief that we will 
successfully complete this major 
project which excites us with the 
strength we derive from our infra-
structure facilities and capabilities, 
skill sets, financial power, our rec-
ognition by our customers in the 
global market, and the awareness 
and reliability we have created in 
the sector.”

Yasa Bulk, a subsidiary of the Yasa 
Group founded by businessman 
Yalçın Sabancı, has placed an order 
for four ultramax bulk carriers 
with the Cosco Heavy Industry 
Zhoushan shipyard in China.

The order, placed on 12 Janu-
ary 2023, comes as an addition to 
already the ongoing construction of 
19 other vessels previously ordered 
by Yasa Bulk. Experts estimate that 
the total value of the four vessels of 

63,300 dwt each at 31 million dollars. 
The total tonnage of 23 dry bulk 

carriers being constructed current-
ly at different yards in China and 
Japan for Yasa Bulk is 1,230,000 
dwt. 

RMK Marine to build wind-powered Ro-Ro vessel

Yasa Bulk invests USD 124 million in new order

Istanbul-based PASCOGAS Marine 
Operators Inc. has placed an order 
for an LPG carrier with the Hyun-
dai Mipo Dockyard, part of  Hyun-
dai Heavy Industries of Korea.

The LPG carrier will have a 
cubic capacity of 40,000 cubic 
meters. The vessel’s main engine 
will also be powered by LPG fuel, 
making it a first in Türkiye in 
this regard. There are about 10 

LPG-powered engines in the 
global fleet. The MAN patented 
engine was produced by Hyun-
dai HHM-EMD.

In addition to this current 
order, three LPG carriers of the 
same type are currently under 
construction for PASCOGAS. The 
company, which was founded 
in 2019, has two IGLC vessels of 
37260.33 cubic meters.

PASCOGAS orders LPG carrier from Hyundai Heavy Industries

Portsmouth Port, rolls out 
PESO smart energy Project
Portsmouth International Port, 
working with Swanbarton, ESC and 
MSE International, piloted the PESO 
smart energy system as part of a 
strategy to significantly decarbonise 
the port’s energy operations. 

The Port Energy Systems 
Optimisation (PESO) project has 
demonstrated how ports can 
use smart grid technology and 
energy storage to decarbonise 
their activities, and reduce their 
adverse impact on air quality.

The PESO technical capabil-
ity has been demonstrated in a 
pilot system comprising a nov-
el dual chemistry battery and 

a multi-level control system. 
Specifically, the control system 
includes an AI-based capability 
that learns from historic energy 
consumption profiles to ensure 
that the battery can deliver as 
much energy as possible when 
demand is high.

The technology has been 
extended further by engineering 
a predictive ‘digital twin’ mod-
el that can ensure the battery 
has the storage capacity to fully 
use energy generated by on-site 
renewable generation or pro-
cured from the grid at times of 
low price.
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Türkiye 2023 yılına seçim tartıflma-
ları, bu do¤rultuda yaflanan gelifl-
meler ve ekonomi ana gündemi 
ile girdi. 

Bazıları hukuka ve ülkemizin 
teamüllerine uygunluk boyutunun 
ayrıca tartıflılması gereken bu gelifl-
meler, ocak ayına da damga vurdu. 
Ülke içindeki müteakip döneme ait 
gündemin de bu eksendeki tartıfl-
malar ile flekillenece¤ini teyit etti. 

Dış cephedeki 
önemli gelişmeler 
Ülke bu gündem üzerinde yo¤un-

laflırken dıfl cephede yaflanan yakın 
çevreye ve Türkiye’ye iliflkin gelifl-
meler özetle flu flekildeydi:

ABD ve AB
ABD, PKK/YPG/PYD/SDG’ye 

yönelik deste¤ini devam ettirdi. 
Yunanistan’daki konufllanmasını 
pekifltirdi. 

Keyfi flekilde F-35 projesinden 
çıkarılan Türkiye’nin bu projedeki 
statüsüne iliflkin olumlu bir adım 
atılmadı. 

Yeni F-16 savafl uçaklarının 
tedarik edilmesi ve mevcut F-16 
filosunun modernizasyonuna ilifl-
kin ekipmanın Türkiye’ye sevkine 
izin verilmesi konusunda, ABD 
cephesinde olumlu bir geliflme 
yaflanmadı. 

ABD Kongresi’nde Türkiye kar-
flıtı, güçlü bir lobi olufltu. Bu lobi, 
her aflamada Yunanistan ve GKRY 
taraftarı adımlar attı. Önceki yıllar-
da gerçekleflen muhtelif yasama 
çalıflmalarının ardından, Yunanis-
tan Baflbakanı Mitsotakis’in ABD 
ziyareti ve ABD Kongresi’nde yap-
tı¤ı konuflma esnasında kendisine 
verilen destek, söz konusu lobinin 
etkisini teyit etti. 

Türkiye’nin Ege ve Do¤u Akde-
niz’deki menfaatlerine yönelik 
adımları ve söylemleri, ABD ve 
AB’nin haksız tepkilerine yol açtı. 

Oluflan durum Türkiye-ABD ve 
Türkiye-AB iliflkilerini olumsuz 
etkiledi.

AB, Do¤u Akdeniz’deki hidro-
karbon arama ve sondaj faaliyetle-
ri nedeniyle Türkiye’ye uyguladı¤ı 
yaptırımları bir yıl daha uzattı.

AB’nin baflat aktörlerinden 
Almanya, Türkiye’ye savunma 
sanayi ürünleri sevkine iliflkin örtü-
lü ihracat sınırlamalarını devam 
ettirdi.

Yunanistan’ın, Ege ve Do¤u 
Akdeniz’deki yayılmacı tutumuna 
iliflkin söylemleri ABD ve AB tara-
fından desteklendi. Bu destek Tür-
kiye-ABD ve Türkiye-AB iliflkilerinin 
gelece¤i üzerindeki belirsizli¤in 
artmasına da katkı sa¤ladı. 

AB, göçmenlerin kendisi için en 
az maliyetle Türkiye’de kalmasına 
yönelik çabasını sürdürmek istedi-
¤ini teyit etti. 

Türkiye, ABD’nin, AB ve Batı 
kulübü deste¤i ile Ukrayna üzerin-
den zayıflatmaya çalıfltı¤ı Rusya’nın 
dünyaya açılan önemli kapılarından 
biri oldu.

Bu duruma AB ve ABD tarafın-
dan tepki gösterildi. 

Türkiye’nin adaylık statüsüne 
de atıfta bulunan bir açıklama 
yapan AB yetkilileri, Türkiye’nin 
Rusya’ya yönelik yaptırım politi-
kalarına uymamasını ve Rusya ile 
ekonomik iliflkilerini gelifltirmesini 

“endifle verici” olarak niteledi. 
Bu geliflmelerin yanı sıra ABD, 

küresel güç mücadelesindeki rakip-
leri Çin ve Rusya’ya karflı NATO 
ve AB’yi kullanmak üzere attı¤ı 
adımlarda önemli baflarılar elde 
etti. Cephesini kuvvetlendirdi. Yeni 
NATO konsepti ile Rusya’yı tehdit, 
Çin’i sistemik rakip ilan etti. 

Baflta Polonya olmak üzere Bal-
tık ülkeleri Rusya karflıtı platformda 
birlefltirdi. 

Ukrayna’ya sa¤ladı¤ı deste¤i 
önemli flekilde artırdı. Deste¤in 
artırılması için de NATO ve AB ülke-
lerine yönelik baskısını yo¤unlafl-
tırdı. Bu suretle Rusya’nın kendini 
ve yakın çevresini savunma, NATO 
ile komflu olmama yaklaflımının 
maliyetini azamiye çıkardı. 

ABD bunları yaparken Türkiye 
ile iliflkileri do¤rultusunda kendi 
savunmasını da bir kademe batıya 
çekti. ‹lk dayana¤ını Yunanistan 
olacak flekilde tadil etti. Dolayısıyla 
Yunanistan’daki varlı¤ını önemli 
ölçüde artırarak Rusya ile birlikte 
Türkiye’yi de çevreleyecek, Kara-
deniz-Akdeniz ba¤lantısını Bul-
garistan ve Yunanistan üzerinden 
sa¤layacak flekilde konufllandı. 

Almanya’daki seçimler ardından 
gelen hükûmetin, bilinen görüflleri 
itibarıyla daha içe dönük ve daha 
özgürlükçü bir tavır sergilemesi 
beklenirken, bu aflamada do¤rudan 
ABD’ye müzahir bir tutum takınması 
ABD’nin iflini daha da kolaylafltırdı.

Rusya
Türkiye, Rusya ve Ukrayna 

arasında ‹stanbul’da, Ukrayna ve 
Rusya’dan tahıl ihracatını mümkün 
kılan ve muhtemel bir gıda krizinin 
önlenmesi için önemli bir adım 
olan “Tahıl Koridoru Anlaflması” 22 
Temmuz 2022 tarihinde imzalandı. 

Anlaflma, eylül ayında Kuzey 
Akım boru hatlarına, ekim ayında 
Sivastopol’daki saldırılara ra¤men 
sürdürüldü. 

Türkiye’nin nükleer enerji pro-
jesinde de yer alan Rusya, Türki-
ye’nin do¤algaz bakımından enerji 
merkezi olmasına yönelik bir vizyon 
açıkladı. 

Rusya aynı dönemde Türkiye’nin 
yaklaflık 20 milyar dolarlık do¤algaz 
borcunu 2024 yılına kadar erteledi. 

Bu dönemde Rusya, Türkiye-

Suriye iliflkilerinin canlandırılma-
sına iliflkin gayretlerini de artırdı. 
Tarafları yönlendirebilmek ve/veya 
görüflmelerde etkin olabilmek için, 
Suriye üzerinden görüflmelere 
ortak olma talebini gündeme taflıdı.

Rusya, Türkiye’nin BRICS’e 
davet edilmesinde de önemli pay 
sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ve Suudi Arabistan 
Yetkililerin, önceki yıllarda 

muhtelif gerekçelerle itham etti¤i 
BAE ve Suudi Arabistan ile Türkiye 
iliflkilerinde de geliflmeler yaflandı. 

Açık kaynaklar, Türkiye-BAE ve 
Türkiye-Suudi Arabistan iliflkile-

rindeki geliflmelerin daha ziyade 
bahse konu ülkelerden Türkiye’ye 
sa¤lanan finans ile ilgili, ekonomik 
odaklı oldu¤unu duyurdu. 

Benzer haberler Türkiye-Katar 
iliflkileri için de yapıldı. Açık kay-
naklarda Türkiye-Katar iliflkilerinin 
stratejik düzeyli oldu¤u ve derinlefl-
ti¤ine atıfta bulunuldu. 

Sonuç
Özetle geliflmeler ve bu geliflme-

lere giden yolda yaflananlar, 
n Yukarıda sunulan konjonktü-

rün 2023 yılında da devam edece¤ini, 
n Türkiye’de seçimlerin ardın-

dan görev alacak hükûmetin iç 
meseleler dıflında dıfl politikada da 

zorlu bir gündem ile u¤raflaca¤ını 
gösterdi. 

n Türkiye’nin dıfl politika ba¤-
lamında arzu etti¤i adımları ata-
bilmesinin ekonomisinin gücü ve 
bölgesel iflbirli¤i imkânlarını gelifl-
tirme kabiliyeti ile orantılı oldu¤u 
dikkate alındı¤ında, dıfl politikaya 
tam ba¤ımsızlık ilkesini önceleyen, 
kendi gücüne dayanan, her türlü 
hayâl ve maceradan uzak, aklın 
ve bilimin rehberli¤inde olufltu-
rulmufl, milli gücün tüm unsurları 
ile diplomasiyi yerinde, zamanında 
ve koordine içinde kullanabilen, 
günlük siyasetin üzerinde bir tavırla 
yaklaflılması gerekti¤ini bir kez 
daha hatırlattı. 

GÖRÜÞ 17

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

2023 yılına girerken 
Türkiye’nin gündemi
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Ülke güvenliğini sağlamak ve savun-
mayı güçlendirmenin bel kemiği 
olarak görülen donanma tüm mil-
letlerin en önem verdiği konuların 
başında geliyor. Çoğu ülke deniz 
kuvvetlerinin kapasitesini yükselt-

mek için her geçen gün ciddi bütçe-
ler ayırıyor ve donanma altyapısını 
teknolojiyle destekliyor. Bu bağlam-
da ülkelerin donanma yeterliliği 
bakımından sıralamaları da zaman 
zaman değişiklik gösteriyor. 

MarineDeal News olarak her yıl 
dünyanın en güçlü orduları sıra-
laması yapan ABD merkezli Glo-
bal Firepower şirketi verilerinden 
yola çıkarak dünyanın en güçlü 10 
donanmasını listeledik.

GFP index’ine göre dünyanın 5 büyük gücünden 
biri olarak gösterilen Çin, donanma gücü bakımın-
dan tüm ülkeleri geride bırakıyor. Donanmasında 
toplamda 730 unsur bulunan Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu Deniz Kuvvetleri bünyesinde 2 uçak gemi-
si, 3 helikopter gemisi, 50 muhrip, 43 fırkateyn, 72 
korvet, 78 denizaltı, 150 devriye gemisi, 36 mayın 
karşıtı savaş gemisi bulunduruyor. Çin donanması-
nın bünyesindeki asker sayısı ise 300.000. 

Askeri envanterleri-
ni devamlı yenileyen 
Kuzey Kore donanma 
gücünde de en gözde 
ülkelerden bir tanesi 
olarak dikkat çekiyor. 
Donanmasında toplam-
da 519 unsur bulunan 
Kore Halk Ordusu Deniz 
Kuvvetleri bünyesinde 1 
fırkateyn, 4 korvet, 35 
denizaltı, 169 devriye 
gemisi, 1 mayın karşı-
tı savaş gemisi bulun-
duruyor. Kuzey Kore 
donanmasının asker 
sayısı ise 60.000.

GFP’nin dünyanın beş büyük gücü arasında değerlendirdiği bir diğer ülke olan Rusya donanma gücü bakımından zirvede yer alıyor. 
Donanmasında toplamda 598 unsur bulunan Rusya Deniz Kuvvetleri bünyesinde 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 11 fırkateyn, 86 korvet, 70 
denizaltı, 59 devriye gemisi, 49 mayın karşıtı savaş gemisi bulunduruyor. Rus donanmasındaki asker sayısı ise 155.000.

KUZEY 
KORE 

RUSYA

En güçlü donanmalar 

ÇİN
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Dünya devi ABD’yi donanma gücü bakımından takip eden ülke İsveç. Donanmasında toplamda 367 
unsur bulunan İsveç Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde 7 korvet, 5 denizaltı, 298 devriye gemisi ve 
9 mayın karşıtı savaş gemisi bulunuyor. İsveç donanmasındaki asker sayısı ise 2.100. 

Endonezya donanma 
gücü en yüksek altın-
cı ülke. Donanmasında 
toplamda 324 unsur 
bulunan Endonezya 
Deniz Kuvvetleri, 10 fır-
kateyn, 21 korvet, 4 deni-
zaltı, 202 devriye gemisi 

ve 13 mayın savaş gemi-
sine sahip. Endonezya donanma-
sındaki asker sayısı ise 75.00.

İtalya, en güçlü donanmalar arasında yedinci 
sırada yer alıyor. Donanmasında toplamda 313 
unsur bulunan İtalya Donanması’nın envante-
rinde 2 uçak gemisi, 4 muhrip, 8 denizaltı, 18 dev-
riye gemisi ve 10 mayın savaş gemisi bulunuyor. 
İtalyan donanmasının asker sayısı ise 31.000.

GFP verilerine göre dünyanın en güçlü donanmaları liste-
sinde kendisine 21’inci sırada yer bulan ülkemizin donan-
masında toplamda 154 unsur bulunuyor. Deniz Kuvvetle-
rimizin envanterinde 16 fırkateyn, 9 korvet, 12 denizaltı, 34 
devriye gemisi ve 11 mayın karşıtı savaş gemisi bulunuyor. 
Donanmamızın asker sayısı ise 45.000.

GFP verilerine göre dünyanın en büyük süper gücü olan ABD donanma gücü bakımından da üst 
düzey bir profil çiziyor. Donanmasında toplamda 584 unsur bulunan ABD, 11 uçak gemisi, 9 heli-
kopter gemisi, 92 muhrip, 22 korvet, 68 denizaltı, 10 devriye gemisi ve 8 mayın karşıtı savaş gemisi 
bulunuyor. Donanmasında fırketeyn bulunmayan ABD’nin bahriyeli asker sayısı ise 731.600.

Donanmasında toplamda 292 unsur bulunan 9’uncu sıradaki Tay-
land Kraliyet Silahlı Kuvvetleri; 1 helikopter gemisine, 7 fırkateyne, 6 
korvete, 49 devriye gemisine ve 5 mayın karşıtı savaş gemisine sahip. 
Ülkenin donanmadaki asker sayısı ise 70.000.

Listenin 10’uncu sırasında yer lan Sri Lanka 
Deniz Kuvvetleri donanmasında toplamda 
275 unsur bulunuyor. Sri Lanka Deniz Kuv-
vetleri envanterinde 5 fırkateyn ve 59 dev-
riye gemisi mevcut. Sri Lanka’nın bahriyeli 
asker sayısı ise 48.000. 

TÜRKİYE 

SRİ LANKA

GFP verilerine göre dünyanın en büyük süper gücü olan ABD donanma gücü bakımından da üst 

İSVEÇ 

İTALYA 

ABD

İtalya, en güçlü donanmalar arasında yedinci 

En güçlü donanmalar listesinde 8’inci sırada yer alan Hindis-
tan’ın donanmasında toplamda 295 unsur mevcut. Hindis-
tan Deniz Kuvvetleri envanterinde; 2 uçak gemisi, 11 muhrip, 
12 fırkateyn, 19 korvet, 18 denizaltı ve 138 devriye gemisi 
bulunuyor. Hindistan donanmasının asker sayısı ise 142.252.

TAYLAND

ENDONEZYA

HİNDİSTAN 
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Ocak sayısı yazımızda, 15 fiubat 
1923 tarihinde bafllayan ve 15 gün 
süren ‹zmir ‹ktisat Kongresi’ne 
bir avuç Türk denizcisi tarafın-
dan sunulan “Ticaret-i Bahriye ve 
Denizcilik” konulu tasarının tam 
metni yayımlanmıfltı.

Kongrenin fikir babası, siyasal 
örgütlenmede “mesleki temsil” 
düflüncesini benimseyen, döne-
min ‹ktisat Vekili Mahmut Esat 
Bozkurt (Türk Denizcili¤i için 
bu çok önemli isim daha sonra 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır) 
21 Kasım 1922 tarihinde Mustafa 
Kemal Pafla’ya bir telgraf ile bu 
konuda fikrini sormufl, onayı 
halinde Kongre’nin fahri baflkan-
lı¤ını üstlenmesini de rica etmiflti.

Neden İzmir?
‹zmir’in seçilmesi tesadüf 

de¤ildi. Anadolu’nun iflgali 15 
Mayıs 1919 tarihinde Amerikan, 
‹ngiliz ve Yunan donanmaları ile 
‹zmir’e çıkartılan Yunan askerleri 
ile bafllamıfl, 3 yıl 116 gün süren 
emperyalist macera yine ‹zmir’in 
sularında sona ermiflti. ‹zmir kanı, 
ihaneti, direnifli ve zaferi yaflamıfl 
flehrimizdi. Neden ekonomik kur-
tuluflun sembolü olmasın?

Dünya bilsin ki Türk milleti tam 
ba¤ımsızlık yolunda yürüyecektir.

HHH

Açılıfl konuflmasında Mustafa 
Kemal Pafla emperyalistlere 
meydan okuyordu;

“Ülkemizi esir ülkesi yaptırma-
yız. Nihayet bugün dünya bilsin ki 

millet tam ba¤ımsızlı¤ın sa¤landı-
¤ını görmedikçe yürümeye baflla-
dı¤ı yoldan bir an durmayacaktır. 
Ben ulusal egemenli¤i, ulusal 
iktisat egemenli¤i olarak anlarım. 
Aksi halde varılacak sonuç açıktır. 
Görünüflte Türkiye bizim, fakat 
ülkemiz iktisaden bizden çok 
yabancıların ülkesi bir sömürge 
olacaktır. Siyasi ve askeri zaferler 
ne kadar büyük olursa olsunlar, 
iktisat zaferi ile taçlandırılmaz-
larsa elde edilen zaferler sürüp 
gidemez, az zamanda söner. 
Ekonomi sahasında düflünürken 
ve konuflurken zannolunmasınki, 
biz yabancı sermayeye karflıyız, 
hayır, bizim memleketimiz genifl-
tir. Emek ve sermayeye gereken 
teminatı vermeye her zaman 
hazırız. Yabancı sermaye bizim 
eme¤imizi tamamlasın, bizim için 
ve onlar için faydalı neticeler ver-
sin.”

Mustafa Kemal bu konuflmayı 
yaptı¤ı günde Lozan barıfl görüfl-
meleri, itilaf devletlerinin kapi-
tülasyonlar konusunda ısrarları 
nedeniyle durmufl ve Türk Heyeti 
Ankara’ya dönmüfltü. Bu konufl-
ma aynı zamanda Türk Heyeti’ne 
Ankara’ya dönme talimatı veren 
Mustafa Kemal’in tam ba¤ımsızlık 
konusunda yeniden savaflı göze 
alma kararlılı¤ının emperyalist-
lere açık bir meydan okumasıydı.  

‹zmir ‹ktisat Kongresi’nin gün-
demindeki ticaret denizcili¤i flu 
konuları içermekteydi:

1. Kabotaj
2. Ticareti bahriye bankası
3. Denizcili¤in himayesi 

4. Sanayii bahriyenin himayesi
5. Ticareti bahriyenin himayesi
6. Balıkçılık
7. Balık-Ya¤cılık,
8. Meslek mekteplerinin tesisi
‹zmir ‹ktisat Kongresi sürer-

ken 28 fiubat 1923 günü ticari 
denizcili¤imizin konuları görüflül-
müfl ve 24 maddeden oluflan flu 
kararlar alınmıfltır.

Madde 1: Kendi limanlarımızda 
kendi bayra¤ımızdan mandasının 
ticaret yapmaması ve kabotajda 
hakkı istiklâlimizin tamamen isti-
mal edilmesi

Madde 2: Armatörlere vapur 
almak hususunda en büyük 
müsaade ile sermaye temin ede-
cek ticari bahriye bankalarının 
tesisi ve bu bankaların merkez 
sigortacılı¤ı da yapması 

Madde 3: Donanma Cemiyetinin 
sermaye ve matlubatının evladı 
flühedaya tahsis ve temliki ile bu 
sermaye ile bir ticari bahriye ban-
kası tesisi

Madde 4: Sanayii Bahriyemizin 
himayesi için Hükûmete ait arazi-
den, tersane ve çekin mahalli ola-
bilecek yerlerin bilâ-bedel hemen 
sanayii bahriye sanatkârları ile 
amelelerine teslimi

Madde 5: Mevcut olup da ihti-
yaca kâfi olmayan inflaat tezgâh-
larının inflasında lüzum görüle-
cek olan ve memlekette mevcut 
olmayan bütün mevaddın rüsûm-
dan istisnası 

Madde 6: ‹nflaat tezgâhlarının 
ve ustalarının befl sene müddetle 
rüsûmdan muafiyeti.

Madde 7: Yapılacak merakibi 

bahriye mevvadı iptidaiyesinin ve 
motorlarının rüsûmdan muafiyeti.

Madde 8: Merakibi bahriyenin 
fenne tatbikan yapılması bahri 
tekemmülümüz için elzem oldu-
¤unda planların Bahriye Vekâleti 
tarafından tezgâhlara tevdî ve 
inflasının planlara tatbikan yapıl-
ması.

Madde 9: 300 tondan yuka-
rı inflaat yapacak tezgâhlara 
Hükûmetçe mükâfatlar verilmesi.

Madde 10: Limanlar dâhilinde 
postacılık yapabilmek hakkının 
plana tevfikan yapılan merakibi 
bahriyeye hasredilmesi.

Madde 11: ‹nflaatı bahriye için 
ormanlardan kat’ine teamülen 
mezun oldukları kerestenin bun-
dan böyle herhangi suretle olursa 
olsun menedilmemesi.

Madde 12: Merakibi bahriyenin 
behemehâl sigorta edilmesinin 
mecburi olması.

Madde 13: Seyrisefain 
‹daresi’nin ticari bir heyet tarafın-
dan idaresi ve islahı

Madde 14: Hükûmetin icabında 
istifade etmek üzere vazeyledi¤i 
tedarik vesaiti Nakliyei Bahriye 
Kanunu’na bedama tamamen ria-
yet edilmesi  

Madde 15: Posta nakliyatını 
yapan gemilerden fener ve sıhhiye 
rüsûmunun nısıf alınması mütekâ-
mil oldu¤undan Türk vapur idarele-
rine bu hakkın teflmili.

Madde 16: Vapur ve motorlar-
ca alınan ihrakiyeden rüsûm alın-
mamasının temini ve merakibi 
bahriyenin yalnız limanlara raptı 
ve bir resim vermesinin temini.

Levent Akson
levent.akson@lodestarshipping.com

İzmir İktisat Kongresi ve alınan 
denizcilik kararları

Madde 17: Herhangi zamanda 
olursa olsun bir vapurun limana 
geldi¤inde pratikasının verilme-
sinin temini

Madde 18: Limanlarımız tama-
men açık oldu¤undan Karadeniz 
ve Akdeniz’de müstacelen liman-
ların tesisi.

Madde 19: Tahmil ve 
Tahliyenin yapılabilmesi için tah-
silat göstererek behemehâl kayık 
limanlarının tesisi. 

Madde 20: Alelusul kefalet 
alınmak flartıyla motorlara da 
transit eflyanın nakline müsaade 
verilmesi. 

Madde 21: Ticari bahriyede 
tesanüdü (dayanıflma) temin için 
esnaf cemiyetleri teflkiline müza-
haret edilmesi.

Madde 22: Ticari bahriyede 
meslek mekteplerinin tesisi.

Madde 23: Balıkçılık ve balık 
mahsulatının himayesi ile balık 
rüsumunun tadili

Madde 24: Balık ya¤cılı¤ının 
tekâmül ve terakkisinin temin 
için himayesi

-De¤erli okurlar, burada bir 
hususa dikkatinizi çekmek isti-
yorum. Türk deniz ticaretini 
gelifltirmek üzere alınan karar-
ların tarihi 28 fiubat 1923, yani 
daha Cumhuriyet ilan edilmemifl, 
Lozan’da barıfl görüflmeleri kesil-
mifl ve Türk Heyeti Ankara’ya 
dönmüfl, müzakere masasında 
karflımızda tam 9 ülke ve yuka-
rıda kaleme alınan 24 madde var.

‹flte liderin kararlılı¤ı, iflte 
Türk halkının liderine inancı ve 
o liderin kısa yaflam sürecinde 
tamamı gerçekleflen 24 deniz 
ticaret gelifltirme önerisi.

Müteakip yazımızda kabotaj-
dan bafllayarak gerçekleflen öne-
riler, günümüz uygulamaları ele 
alınacaktır.

(Bu yazımızda Ali Bozo¤lu-Gökhan 
Karakafl’ın “Atatürk’ün maviye baktı¤ı gibi 
bakmak’’ adlı kitap çalıflmasından fayda-
lanılmıfltır.)

Liquid Wind, üçüncü elektroyakıt tesisini kuracak
İsveçli yeşil elektroyakıt geliş-
tiricisi Liquid Wind, Flahshi-
pONE ve FlagshipTWO pro-
jelerinin ardından ülkenin 
denizcilik sektörü için üçün-
cü elektroyakıt tesisini kurma 
planını açıkladı.

Bu amaçla Liquid Wind ve 
Umeå Energi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü fizibilite çalışmala-
rında, Umeå'daki Dåva koje-
nerasyon tesisinde üçüncü 
elektroyakıt tesisini kurmak 
için oldukça iyi koşulların 
olduğunu doğrulandı.

Tesisin denizcilik endüstrisi 
için yılda 100 bin ton yeşil elek-
troyakıt üretmesi ve yılda 230 
bin ton karbondioksit yaka-
laması bekleniyor. Bu durum, 

Umeå'nın toplam karbondiok-
sit emisyonlarında yüzde 40 
oranında bir azalmaya eşdeğer.

Umeå Energi, aynı zaman-
da Dåva kojenerasyon tesisi-
nin fosil karbondioksit emis-
yonlarını uzun süreli depo-
lama için karbon yakalama 

olasılığını da araştırıyor.
Liquid Wind'in aktardıkla-

rına göre, yatırım kararı için 
gerekli tüm belgelerin 2024'te 
hazır olması ve 2026'da üreti-
me başlanması bekleniyor. 

Liquid Wind'in CEO'su ve 
kurucusu Claes Fredriksson, 

“Umeå Energi ile ortaklığımı-
zı, Västerbotten Bölgesi'nde 
ortaklaşa ilk elektroyakıt tesi-
sini kurma olasılığıyla sonuçla-
nan geleceğe yönelik vizyonu-
nu dört gözle bekliyoruz. Dåva 
tesisi, Västernorrland'da hâli-
hazırda geliştirilmekte olan 

Örnsköldsvik ve Sundsvall 
tesislerini takip edecek. Her 
yıl 300 milyon ton fosil yakıt 
kullanan denizcilik sektörün-
de elektro yakıtlara geçiş çok 
acil. Günümüzün fosil yakıt-
larının yerini alan elektroyakıt 
ile karbondioksit emisyonları 
yüzde 90'ın üzerinde azaltıla-
bilir” diye konuştu. 

Sundsvall'daki tesisteki 
üretimin 2025 yılı sonunda 
başlaması planlanıyor. 

FlagshipONE ve Flagship-
TWO'nun yılda 150 bin tonun 
üzerinde yeşil elektroyakıt 
üretmesi ve uluslararası nak-
liyeden kaynaklanan yıllık kar-
bondioksit emisyonlarını 200 
bin ton azaltması öngörülüyor.
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Her ülke kıssadan hisse almalıdır. KS 
kıskacındaki Türkiye’de önce ABD tara-
fından 1950’den itibaren kültür akışı oldu. 
Daha sonra altyapı oluşmadan liberal 
ekonomiye geçildi. AB’ye üye olma oltası 
atıldı, bu olta ile ulusal birliği bozmak 
için Ermeni, Kürt etnik milliyetçilik orta-
ya atıldı. Sözde Ermeni ve Pontus “soykı-
rımları”, İzmir’in yakılması gibi önceden 
dile gelmeyen türlü iddialarla politik bas-
kılar artırıldı. 1999’da ulusalcı hükûmet 
tutumunu kırmak için IMF’nin sabit kur 
politikası ile krize sokuldu. Dünya Ban-
kası uzmanları geldi. Devlette yapısal 
değişikliklere gidildi. 

KS’nin ulusal birliği bozmak Türk 
halkı yerine farklı sıfatlarla ülkeyi yapı-
sal krize sokarak parçalama politikası 
izlenirken, Devletin ulusal hedeflerini 
sağlıklı tesbit edip milli güç unsurlarını 
yönetmesi olanaksızdır. Güç unsurları 
KS’nin amaçlarına karşı koymak için 
kullanıldığında başta çevre ülkeler dâhil 
aktif ve bağımsız siyaset olanağı kısıtlanır. 
Türkiye’nin KS’nin kıskacından kurtul-
ması için tek şart öncelikle ulusal birliği-
ni korumaktır. Anayasa’da tanımlanmış 
ulus kavramını güçlü tuttuğumuzda 
milli güç unsurlarımızı daha rasyonel 
bir şekilde kullanarak bir güç haline 
gelinmesi ile çevre ülkelere etki etmeye 
başlayınca Türkiye “güç merkezi” olur. 40 
farklı ülke insanının farklı dil ve kültürü 
ile 247 yıllık bir ülkenin 4 sayfalık tarihi 
ile ABD’de yaşayan milyonlar “Ben ABD 
vatandaşıyım” diyebiliyorsa, 10.000 yıldır 
dünya tarihine yön veren Türklerin kur-
duğu bir ülkede “Ben Türk vatandaşıyım” 
demek ulusal birliğimiz için değerli bir 
ifadedir. Dil bir ulusu yaşatan unsurdur. 

Cumhuriyetimizin kuruluş değer-
lerine yeniden bakmanın kanımca her 
Türk vatandaşının görevi olduğunu 
düşünüyorum. Atatürk dantel gibi işle-
diği her ayrıntıyı atlamadan 15 yılda 
kurduğu Cumhuriyetin temelleri hâlâ 

sağlam. Sarsıldı ama çatlamadı. Üst 
katları temele uygun olarak çıkarsak 
Merkez ülke olan Türkiye bölgesinde 
bir güç merkezi olarak yakın Orta Asya, 
Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de varlı-
ğını sürdürür. Unutmayalım KS, Attil-
la’nın Roma’ya gelmesi ve Alp Arslan’ın 
Malazgirt Savaşı kazanılınca Türkleri 
Asya’ya geri gönderme düşüncesi ile 
başlayan serüven hâlâ devam etmek-
tedir. Atatürk bu serüvene dur demenin 
ancak, bir millet olarak birlik içinde 
ve bu bilinçle ulusal stratejilerimizin 
oluşması ile duracağını tesbit etmiş bir 
dâhidir. Donanma’ya 1924’den itiba-
ren verdiği önemi Ege’nin kaybedilişini 
Çanakkale’deki bir neslin kayboluşunu, 
Sarıkamış’ta Donanmasızlık yüzün-
den kışlık giysiler götürecek gemileri-
mizi koruyamadığımız için onbinlerin 
donarak şehit düştüğünü görerek tespit 
etmiştir. Atatürk özellikle millet yapısı 
ile başlayarak bir devletin nasıl inşa 
edildiğini “Medeni Bilgiler” kitabında 
bizzat kendi ifadeleri ile yazılıdır. Özel-
likle genç nesillerin okuması gerekli bir 
başucu kitabı olduğu kanısındayım.

Sonuç olarak; Türk milleti, bu top-
raklarda binlerce yıl birlikte yaşayan ve 
üzerinde 28 farklı kültür ve medeniyet 
yaşamış insanların ortak adıdır. Bu kül-
türlerin büyük bir kısmı denizlere dayalı 
bir yaşam sürmüşlerdir. Denizin önemini 
bize kazandıran Atatürk olmuştur. Tür-
kiye ne Orta Doğu ne yakın Orta Asya 
devleti değildir. Türkiye Avrasya’yı kontrol 
eden merkez ülkedir. Bunu tam anla-
dığımızda Mavi Vatana daha çok sahip 
çıkacak ve dünya tarihinde yeniden tarih 
yazdıran devlet olarak yerini alacaktır. 

Ulusal birliğimiz kırmızı çizgimizdir.

Kaynak 1-2-3: Prof. Dr. Afet İnan, 
Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün 
El Yazıları, Türk Tarih Kurumu 1969, Syf. 
22, 21, 23.
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Atatürk’ün düşünce ve fikirlerini Afet 
İNAN’a yazdırdığı “Medeni Bilgiler” kita-
bında “Millet nasıl oluşur ve nedir?” 
konusu ile başlamak istiyorum çünkü 
ulusal hedeflere ulaşmak için kavram-
ların iyi anlaşılması gerektiği düşünü-
yorum. Atatürk Türk milletinin oluş-
masını şu başlıklar altında ifade ediyor; 

“Siyasi birlik, Dil birliği, Yurt birliği, Irk ve 
menşe birliği, Tarihsel geçmiş ve Ahlakî 
yakınlıktır.”1

Atatürk bu oluşumu tamamlamak 
için bazı önemli noktaları 100 yıl önce-
sinden görmesi ve millet kavramının 
oluşumunu etkilememesi için yazmak 
zorunluluğunu görmüştür. Şöyle ki; 

“Türkler İslam dinini kabul etmeden 
evvelde büyük bir millet idi. Bu dini 
kabul ettikten sonra, bu din ne Arapla-
rın ne aynı dinde bulunun Acemlerin 
ve ne de sairenin Türklerle birleşip bir 
millet teşkil etmelerine tesir etti. Bilakis 
Türk milletinin milli bağlarını gevşetti; 
milli hislerini, milli heyecanını uyuş-
turdu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muham-
med’in kurduğu dinin gayesi, bütün 
milliyetlerin fevkinde, şamil bir ümmet 
siyaseti idi.”2

“Bugünkü Türk milleti siyasi ve içti-
mai camiası içinde kendilerine Kürtlük 
fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri 
veya Boşnaklık fikri propoganda edil-
mek istenmiş vatandaş ve millettaşları-
mız vardır. Fakat mazinin istibdat devir-
leri mahsulü olan bu yanlış tefsirler bir-
kaç düşman aleti, mürteci beyinsizden 
maada hiçbir millet ferdi üzerinde teel-
lümden başka bir tesir hasıl etmemiştir. 
Çünkü, bu millet efradı da umum Türk 
camiası gibi aynı müşterek maziye, tari-
he, ahlâka, hukuka sahip bulunuyor-
lar. Bugün içimizde bulunan Hıristiyan, 
Musevi vatandaşlar, mukadderat ve 
talihlerini Türk milletine vicdani arzu-
larıyla raptettikten sonra kendilerine 
yan gözle yabancı nazarıyla bakılmak, 
medeni Türk milletinin asil ahlâkından 
beklenebilir mi?”3

Özetle Atatürk’ün, kendisini Türk 
vatandaşı hisseden herkes Türk’tür 
anlayışı doğru bir kavramdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nu Türkler 
kurmuş, dili Türkçe olmuştu. Ve fakat, 
zaman içinde Türk âdeta yok sayılmış, 
ümmet kavramı öne çıkmıştır. 100 yıl 
önce Atatürk Türk milletini yeniden 
ışığa çıkarmıştır. Atatürk’ün “Ne mutlu 
Türk’üm diyene” özdeyişinin anlamı 
büyüktür. Modern millet anlayışının 
rehber sözcüğüdür. 

Ulusal hedeflere ulaşabilmesi, millet 
kavramının iyi anlaşılması ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir bütünleşmiş millet 

olarak varlığını sürdürmesi ile mümkün 
olacaktır. Ulusal birliğimiz bütünleşti-
ğinde Von Der GOLTZ’un sözü geçerli 
olacaktır. “Ulusal bir stratejiniz ve ulu-
sal bir taktiğiniz olmalıdır.” Örneğin eski 
Helen ulusundan eser kalmamış, Yunan 
devleti ise Helen ulusunu sahiplenmiş 
ve ülkesinin bütünleşmiş bir kavramı 
haline getirmiş ve ulusal stratejileri 

“Megali İdea” oluşmuştur. Ulusal taktik 
olarak da devamlı uluslararası kamu-
oyunda Türklere karşı her alanda karşı 
çıkmakta ve kötülemektedirler. Osmanlı 
İmparatorluğu bir ulus olmayı başara-
madığından ulusal bir stratejileri yoktu. 
Atatürk Türk ulusunu ortaya çıkarıp ulu-
sal bütünlüğü sağladıktan sonra ulusal 
stratejimizin ana düsturu olan “Yurtta 
sulh cihanda sulh” hedefini ortaya koy-
muştur. Ulusal stratejimizi destekleyen 
ulusal taktik olarak Donanmamızın güç-
lenmesine öncelik tanımıştır. 2023 yılına 
girdiğimizde Atatürk’ü anlayamadığımız 
yılların bir telafisi olarak daha derinden 
anlamalıyız. Ulusal stratejimiz “Onun-
cu Yıl Nutku” içinde belirtilmiş “Türk 

Gençliğine Hitabesi’nde” ulusal strateji-
den sapma olduğunda ulusun yapacağı 
işler anlatılmıştır. Wendell WILLKIE (ABD 
1940 yılı Başkan adayı) 1943 yılında Orta 
Doğu, Çin ve Rusya gezisinde yaptığı 
gözlemlerde Türk ulusu için söyledikleri 
önemlidir. “Bugün modern hayat tarzla-
rını arayan, bu yolda gerektirdiği araçları 
kullanmayı öğrenmeye başlamış olan 
Türkleri durdurabilmek çok güç olur.” 

20 sene önce bir ulus devlet ola-
rak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
millet (ulus) olmasına dünya siyasetin-
deki yorumlar dikkate değerdir. WIL-
LKIE’nin “Tek bir dünya” kitabında bu 
seyahat sonunda ABD’nin uygulanacak 
politikalarını belirlenmesi bakımından 
önemlidir. Nitekim ABD; Rusya, Çin 
başta olmak üzere politikalarını değiş-
tirmiştir. Şüphesiz Türkiye ile de NATO 
aracılığı ile politikalarını değiştirmiştir. 
Ve dolayısıyla Türkiye’de ulusal hedef-
lerinden uzaklaştırılmış dışa bağımlı bir 
devlete dönüşmüştür. 

Milli birliğimiz “Medeni Bilgiler” kita-
bında belirtilen usule yakın bir şekil-
de yeniden oluştuğunda WILLKIE’nin 
sözleri gerçek olacaktır. Çünkü küresel 
entegrasyon sistemi (KS) ulus yapısını 
sevmez, ulusal birliğe karşıdır. Genelde 
üç yöntem uygular; 

1) Ekonomik ve kültürel vasıtalar 
kullanarak KS ile bütünleşme,

2) Yöntem uygulaması mümkün 
olmadığı takdirde askeri güç kullanarak 
parçalama,

3) Yöntem uygulaması da mümkün 
olmazsa; politik, ekonomik, baskılar ve 
psikolojik harekât ile hedef ülkeyi yık-
mak, parçalamak ve rejim değiştirmektir. 

Ulus olmak ve ulusal hedeflere 
ulaşmadaki düşünceler üzerine
Deniz Kurmay 
Yarbay (E) Özhan 
Bakkalbaşıoğlu ulus 
olmanın önemini ve 
ulusal hedefler hak-
kındaki görüşlerini 
MarineDeal News oku-
yucularına özel yazdı

Özhan Bakkalbaşıoğlu 
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Geçen sayıda muharip bir harp 
gemisi tasarım süreçlerinin bir 
özetini vermeye çalışmış, planla-
ma ve inşa süreçlerini ise ayrı bir 
yazıda kaleme alacağımı belirtmiş-
tim. Arayı fazla açmadan ve konu 
bütünlüğünü de bozmamak adına 
bu sayıda bir kez daha buradayım.

Aslında planlama; ihtiyaç belirle-
me ve tasarım safhaları dâhil, pro-
jeyle birlikte başlayan, yaşayan ve 
sona eren bir süreç olmakla birlikte, 
bir önceki yazıda kavram kargaşası 
yaratmamak adına planlama konu-
suna değinmemiş, bu ikinci yazının 
kapsamını “Gemi inşa planı” çerçe-
vesinde tutmanın daha uygun bir 
hâl tarzı olacağını düşünmüştüm. 
Bu noktadan hareketle konuyla ilgili 
bilgilerimi siz kıymetli okurlarla 
paylaşmak isterim. Yeri gelmiş-
ken şunu da belirteyim ki; kaleme 
aldığım bu iki yazı tamamen kendi 
yaşadığım tecrübeler ve elbette işin 
doğası gereği teorik olarak olması 
gerekenleri oldukça daraltılmış bir 
özet olarak içermektedir.

Şimdi konumuza dönecek olur-
sak;

Bir gemi inşa projesi için, kim 
tarafından gerçekleştirilirse gerçek-
leştirilsin, en önemli husus; gemi-
nin sözleşmesinde yer alan teknik 
isterlerine uygun, ihtiyaç sahibi 
tarafından talep edilen performansı 
tam olarak sağlayacak şekilde, yine 
sözleşmede ortaya konulan zaman 
planında ve proje bütçesi/sözleşme 
bedeli dâhilinde bitirilmesidir. 

Hele ki konu harp gemisi ise; 
bu gemiyi talep eden ve teknik 
özelliklerini belirleyen ihtiyaç sahibi 
makam Deniz Kuvvetleri olacaktır 
ki bir önceki yazıda da belirttiğim 
üzere burada söz konusu olan 
bir ülkeye ait savunma ve harp 
stratejisidir. Dolayısıyla böyle bir 

projeyi teknik isterlerine uygun, 
tam performansında ve zamanın-
da bitirmek, Türkiye’nin bulun-
duğu konum da düşünüldüğünde, 
aslında dış tehditlere karşı ülke 
savunmasına doğrudan tesir edecek 
önemde bir meseledir. Diğer yandan, 
böyle bir projenin bir devlet (kamu) 
projesi, mali kaynağının kamu kay-
nakları ve bu kapsamda inşa edile-
cek geminin de nihayetinde devlet 
malı olacağı düşünüldüğünde; pro-
jenin ayrılan mali bütçesi içerisinde 
tamamlanmasının ülke ekonomisi 
açısından önemi de aşikârdır.

Dolayısıyla konuyu bu çerçevede 
bütünsel olarak ele aldığımızda 
aslında bu hedeflere ulaşacak tüm 
kapılar; düzgün, yeterli detayda, en 
önemlisi de gerçekte uygulanabilir 
bir proje planına açılmaktadır.

Geçen yazıda tasarımı detay 
tasarım safhasına getirmiş, pratikte 
detay tasarımın belli bir olgunluğa 
ulaşması ile birlikte inşa sürecinin 
de başlatıldığını, detay tasarımın 
aslında inşa tamamlanana kadar 
devam eden bir süreç olduğunu 
belirtmiş, ancak planlamadan söz 
etmemiştim. Yukarıda da belirttiğim 
üzere şimdi müsaadenizle konuyu 

“Gemi inşa planı” kapsamında irde-
lemeye devam etmek istiyorum. 

En doğru strateji ile plan yapabil-
mek için öncelikli olarak sırasıyla;

n İnşa tersanesinin iş gücü-
iş yükü analizlerinin yapılması, 
bu analizlere göre inşa/donatım 
boyunca harcanacak toplam “adam 
x saat” değerinin belirlenmesi, 

n Özellikle ana ve yardımcı 
makine, dişli grubu, silahlar gibi 
tedarik süreleri çok uzun ana sis-
temlerin tedarik sürelerinin bilin-
mesi,

n Sözleşmesel gerekliliklerden 
gelen ödeme planıyla paralelliği 
teminen projenin kilometre taşları 
(milestones) dediğimiz;

-İlk sac kesimi,
-İlk kaynak,
-İlk inşa bloğunun kızak üstüne 

alınması,
-Ana makinenin yerine alınması,
-Tekne inşasının tamamlanması,
-Suya iniş,
-Test/tecrübelerin başlaması,

-Geçici kabul,
-Kesin kabul vb. kilit tarihlerin 

belirlenmesi 
gerekmektedir.
Bu üç husus en başından ne 

kadar doğru ve gerçekçi belirlenirse 
planın ana iskeleti o kadar sağlam 
olacak, sonrasında da son derece 
mantıklı, doğru ve uygun bir şekilde 
detaylandırılabilecektir.

Gemi inşa planı hazırlama işi; 
sadece bir endüstri mühendisi, 
planlama/istatistik uzmanı vb. ile 
değil mühendislik ve tedarik ekibi-
nin de yer alacağı koordineli grup 
çalışmaları ile gerçekleşebilecek 
önemde bir iş olarak değerlendi-
rilmelidir. Plan hazırlanırken en az;

n Boyutlarına ve inşa tersanesi 
kabiliyetlerine bağlı olarak geminin 
bloklar halinde mi, tek parça olarak 
mı inşa edileceği, (inşa tersanesinin 
inşa holü boyutları, raspa-boya 
kabiliyeti, blok kaldırma/döndürme, 
taşıma, suya indirme, havuzlama 
gibi kabiliyetleri doğrultusunda 
detay tasarım aşamasının en başın-
da verilmesi gereken bir karardır.)

n Bloklar halinde inşa edilecekse, 
blokların boş olarak mı, donatılmış 
olarak mı birleştirileceği, (donatıma 
yönelik ekipman/sistem tedarik 
planları, tersane kaldırma ve taşıma 
kabiliyetleri vb.ne göre yine detay 
tasarım aşamasının en başında 
karar verilmelidir.)

n Ana güverte altında yerleşimi 
yapılacak özellikle ana makineler, 
dişli grupları, yardımcı makineler 
gibi boyutsal olarak büyük ve ağır 
ekipmanların tedarik edilecekleri 
tarihler ve bu tarihlere bağlı ola-
rak suya iniş öncesi mi sonrası mı 
gemiye alınacağı, (suya iniş öncesi 
ve blok birleşimi sonrası yerleri-
ne alınacaklarsa bu ekipmanlar 
için boyutlarına özel olarak açıl-
mış güverte/borda açıklıklarının 
(‘peç’ler) suya iniş öncesi kapatılma-
sına yönelik zaman planının (‘peç 
planı’nın ana plana dâhil edilmesi 
gerekmektedir.)

n Denize iştirakli tüm alıcı ve 
tahliye sistemlerine ait devreler ile 
valf tedarik ve montajlarının suya 
iniş öncesi tamamlanmış olması,

n Suya iniş öncesi montajları 

yapılmayacaksa sterntüp, iskandil, 
parekete kılıcı ve varsa sonar dom 
mevki gibi karina açıklıklarının suya 
iniş öncesi körlenmesi,

n Diğer sistem ve ekipmanların, 
gemiye alınıp alınmamasına, teda-
rik tarihleri ile suya iniş esnasında 
ve sonrasında gemi ağırlık dağılımı 
ve stabilitesine de etkileri göz önün-
de bulundurularak, karar verilmesi,

n Gemi suya indirildikten son-
ra, denizde veya karada donatım/
montajları yapılabilecek sistem/
ekipmanlar dikkate alınarak, gemi 
için uygun bir havuzlama periyodu 
belirlenmesi,

n Gemiye alınacak belli boyutun 
ve ağırlığın üzerindeki ekipman/
cihazların montaj/söküm hatlarına 
ait rotaların oluşturulması, (bu rota-
lar kapsamında hangi ekipmanın 
hangi kapı/kaporta ve koridorlardan 
geçmesi gerektiği belirleneceğinden, 
detay zaman planı yapılırken o 
ekipmana montaj rotası üzerinde 
engel teşkil edebilecek başka bir 
ekipmanın yerine alınmamış olma-
sı gibi bir detaya dahi dikkat edil-
melidir.) vb. çok kritik ana hususlar 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Uygun ve doğru bir planlama 
yapılmaması durumunda iş tek-
rarlarının olacağı (işgücü kaybı), 
zaman planının gecikeceği (söz-
leşmesel cezai yaptırımlar), bütçe 
harcamalarının artacağı (artan pro-
je maliyetlerini yüklenicinin öz 
kaynaklardan karşılaması, zarar 
etmesi) (en basit örneği ile; bir kom-
partımana ait perde veya alabanda 
izolasyon işinin zamanı planla-
nırken o perde veya bordalardaki 
tüm sıcak işçilikler ile boya işleri-
nin bitmiş olması gerekmektedir 
ki takılan izolasyon malzemesi 
tekrar sökülmek veya sıcak işçilik 
esnasında zarar görmek/yanmak 
durumunda kalmasın)

Rahatlıkla görülebileceği üzere 
tüm bu planlama adımları belir-
lenirken planlama sorumlularının 
yanı sıra tasarımdan üretime, üre-
timden lojistiğe birden çok ekibin 
çok detaylı ve koordineli çalışması 
gerekmektedir.

Zaman planları günümüzde 
bilgisayar ortamında her ne kadar 

Harp gemisi proje planlama ve inşa süreçleri
Müh. Kd. Albay (E)  
Gemi İnşa Yük. 
Müh. Kerem Orçun 
Yüksekdağ bir muha-
rip geminin planlama 
ve inşa süreçlerini 
MarineDeal News  
okurları için kaleme aldı

ideale yakın olarak hazırlansa da 
inşa/donatım esnasında durum 
çoğunlukla planlandığından çok 
farklı gerçekleşebilmektedir. Böyle 
durumlarda, proje ve risk yönetim 
esaslarına yönelik kitaplar, evren-
sel eğitimler, sertifika programları 
vb.nin içerikleri, yani proje/risk 
yönetimine ait bilimsel teoriler ne 
kadar doğru ve önemliyse de günün 
sonunda proje yönetim ekibinin 
kriz ve risk yönetme kabiliyet ve 
tecrübeleri ile projede yer alan diğer 
kişi, kurum ve paydaşların konuya 
yaklaşımları, reaksiyon tarz ve süre-
leri çok daha önemli olabilmektedir.

Yazının başlarında belirttiğim 
gibi özellikle harp gemisi gibi ülke 
savunması açısından kritik öneme 
sahip projelerin gerçekleşmesinde 
(burada genelleme yaparak silahlı 
kuvvetlerin ana vurucu unsur-
larının temin/tedarikine yönelik 
tüm savunma sanayii projele-
ri demek daha doğru olacaktır 
aslında.) insan kaynağını, zamanı 
ve mali bütçeyi doğru kullanabil-
mek olmazsa olmaz bir şarttır. Bu 
süreç içerisinde çıkabilecek krizleri 
yönetmek ise ayrı bir kabiliyet olup 
proje yöneticisi ve ekibinin aynı bir 
satranç oyuncusu gibi plan üzerin-
de belki onlarca adım sonrayı önce-
den görmesi, oluşabilecek riskleri 
belirlemesi ve gereken önlemleri 
erken safhalarda alması/aldırtması 
planın başarıyla uygulanmasının 
altın anahtarı olacaktır.

Ezcümle; konuyu bir Afrika ata-
sözü ile kapatmak isterim;

“Plan yapmakta başarısız olursan, 
başarısızlığı planlarsın”

Kalın sağlıcakla…

Kerem Orçun Yüksekdağ

Saddam'ın yatı bilimsel araştırma merkezi olarak kullanılıyor
Irak'ın devrik lideri Saddam 
Hüseyin'in isteğiyle Danimar-
ka'da özel olarak tasarlanan 
yat, bugün demirli bulun-
duğu Basra kentinde deniz 
bilimleri araştırma merkezi 
olarak kullanılıyor.

Saddam'ın hiç ayak bas-
madığı yatın yapımına Dani-
marka'da 1980'de başlandı ve 
bir yıl sonra tamamlandı.

Yat, 8 yıl süren Irak-İran 
Savaşı ve sonrasında Kör-

fez Savaşı nedeniyle Irak’a 
getirilemedi. Yat, daha sonra 
Saddam Hüseyin tarafından 
dönemin Suudi Arabistan 
Kralı Fahd Bin Abdulaziz Al-
Suud’a hediye edildi.

Söz konusu yata o zaman 
"Kadisiye Yatı" adı verildi 
ancak yat şimdilerde "Basra 
Esintisi Yatı" olarak anılıyor.

İçi son derece değerli 
mobilyalarla döşeli yat, 18 
oda ve 4 kattan oluşuyor. 82 

metre uzunluğundaki yatta 
berber, kuru temizleme ve ilk 

yardım odası da yer alıyor.
Saddam’ın ülkesine getire-

mediği yat, 2010'da Basra’ya 
getirildi. Dönemin Ulaştır-
ma Bakanı Amir Abducce-
bar, Saddam’ın bu yatı özel 
amaçları için inşa ettirdiğini 
ve devletin malı olduğu için 
ülkeye getirildiğini söylemişti.

Yatla ilk defa 2015'te Iraklı 
ve Alman bilim insanlarının 
geliştirdiği bir proje doğrul-
tusunda deniz keşfi turu ger-

çekleştirildi.
Dicle ve Fırat Nehirlerinin 

birleştiği Şattülarap üzerin-
de demirli yat, bugün Basra 
Üniversitesi’ne bağlı Deniz 
Bilimleri Kurumu’nun Bilim-
sel Araştırma Merkezi olarak 
kullanılıyor.

Yat yerli ve yabancı turist-
lerin de ziyaretine açık olan 
yata, Körfez Kupası için Bas-
ra'ya gelen Körfez vatandaşları 
da büyük ilgi gösterdi. AA
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Fed Baflkanı Volcker, iflsizlik ora-
nının artması pahasına faizleri 
yükseltmiflti. Reagan, ülkeyi keyif-
sizlik hissinden kurtarırken Sov-
yetler Birli¤i’yle flartları da tersine 
çevirmiflti. fiimdi ise Biden, Fed eli 
ile ekonomiyi düzeltirken, Rusya 
ile Sovyetler Birli¤i’nden beri en 
sert itiflmeyi yaflıyor.

20 yıl öncesine dönersek, 
2000’lerin baflında “önümüzdeki 
10 yılı iki küresel olay çerçeveli-
yor” denirdi. Baflkan Bush’un 11 
Eylül’e verdi¤i karflılık ve 2008 
yılının mali pani¤i. 2020'li yıllarda 
yine, bir savafl ve ekonomik kriz-
den bahsediyoruz. Önümüzdeki 10 
yılı da iki küresel olay çerçevele-
yecek gibi; Rusya-Ukrayna savaflı 
ve küresel enflasyon ile enerji krizi. 
Peki, sonuç Bush dönemine benzer 
mi? Pek sanmıyorum! Çünkü daha 
güzel bir örne¤imiz var.

Önce 2008 yılındaki mali krizle 
bafllayalım. Her verimli ticaret devri-
nin sonu bir çöküfltür. Genelde de bir 
sektör buna öncülük eder. Clinton’ın 
yükselifli 2000’de internet balonu 

patladı¤ında sona erdi. Reagan’ın 
1980’lerdeki yükselifli tasarruf ve 
kredilerin çökmesiyle epey sert 
biçimde bitti. ‹tiraf etmek gerekir 
ki, 2008’deki Global Finans Krizi’nde 
sıra dıflı bir fley olmadı¤ını görüyoruz. 

 Bu tip yükselifl ve çöküfllerin 
nedenleri basittir. 

Ekonomi büyürken çabucak, 
tüketebilece¤inden fazla para 
yaratır. Konut, hisse senedi veya 
faiz gibi yatırımları takiben para 
fazlası olunca arz ve talep kendi-
ni gösterir, fiyatlar artar, faizler 
düfler. Sonunda fiyatlar mantıksız 
bir seviyeye ulaflır ve sonra da 
çöker. Modern kapitalizm tarihin-
de bu döngü defalarca tekrarlan-
dı. Para ne de olsa devletin icat 
etti¤i bir oyundur. Fed istedi¤i 
kadar para basabilir ve bununla 
hükûmet borcu satın alabilir. 11 
Eylül’ün ardından da bunu yaptı 
zaten. Bush Hükûmeti, teröre kar-
flı savaflı karflılamak için vergileri 
yükseltmek istemedi ve Fed temel 
olarak Hükûmete borç verip sava-
flı finanse ederek hükûmete des-
tek oldu. Sonuçta kimse savaflın 
ekonomik etkilerini çokça hisset-
medi. 2008 çöküflünde etkili olan 
baflka bir konu ekonominin belirli 
bir bölümüne, oturmaya elverifl-
li ev pazarına akan ucuz paraydı. 

Bu teflvik nüfusun daha önce hiç 
olmadı¤ı kadar büyük bir kısmı-
na yayıldı. Talep arttı. Bu sırada 
normal zamanda asla kredi için 
uygun bulunmayacak ev sahipleri 
ödemeleri aksatmaya baflladılar 
ve evler zorunlu satıfl veya hacizle 
pazara gelmeye bafllayınca yükse-
lece¤ine güvenilen fiyatlar düflme-
ye baflladı. 2007 yılına gelindi¤inde 
2005’te bafllamıfl olan yumuflak 
düflüfl, hezimete dönüfltü. Borç-
larını ödemeyi baflaramayınca bu 
büyük oyuncular iflas ettiler. 

Büyük Buhran’dan beri… 
2008 krizi için Büyük Buh-

ran'dan beri böyle bir ekonomik 
felaket görülmedi¤i söylenir. Çok 
yanlıfl! ‹kinci Dünya Savaflı’ndan 
beri iki kez yaflandı. 

Bu içinde bulundu¤umuz döne-
mi anlamakta kritik bir ayrıntıdır. 
Çünkü her mali krizde oldu¤u gibi 
içinde bulundu¤umuz dönem de 
sadece Büyük Buhran’la kıyasla-
nırsa hata olur. Di¤er krizleri de 
anımsayalım.

Hem Franklin Roosevelt hem 
de Ronald Reagan mali krizlerin 
ortasında göreve geldiler. Roose-
velt Büyük Buhran’la karflılaflmıfltı. 
Reagan 1970’lerde ekonomiyi ele 
geçiren stagflasyonla yüzleflti; bu 

yüksek iflsizlik, yüksek enflasyon 
ve yüksek faiz oranlarıyla birlefl-
miflti. ‹ki Baflkanın da karflılafltık-
ları sorunlar küresel ekonomik 
sarsılmanın bir parçasıydı ve ikisi 
de ABD'de derin bir güven krizi 
yarattı. 1930’lardaki kriz Roose-
velt’in flu ünlü cümlesini getirmifl-
ti: Korkunun kendisinden baflka 
korkacak bir fleyimiz yok.

Günümüz krizi hangisinin 
benzeri?  
Biden’ın ekonomik atlasını daha 

çok Reagan’a benzetiyorum. Roo-
sevelt döneminde Buhran’ı bitiren 
onun politikalarından çok, ‹kinci 
Dünya Savaflı’ydı. Reagan da icraat 
sözü verdi ama sonunda çözüm 
kendisinden de¤il Fed'den çık-
tı. Fed Baflkanı Volcker, iflsizlik 
oranının artması pahasına faizleri 
yükseltmiflti.    

Reagan ülkeyi Carter Hükûme-
ti’nin yarattı¤ı keyifsizlik hissinden 
kurtardı ve Sovyetler Birli¤i’yle 
flartları tersine çevirdi. fiimdi 
ise Biden, Fed eli ile ekonomiyi 
düzeltirken, Rusya ile Sovyetler 
Birli¤i’nden beri en sert itiflmeyi 
yaflıyor. Kısacası Reagan ve Biden 
döneminin önemli iki ortak özelli¤i 
bulunuyor; Fed'in para politikaları 
ile ekonomik müdahale ve Rusya 

(eski SSCB) ile de¤iflen flartlar. 
Bu ba¤lamda bakarsak; 2022 

yılında bafllayan (savafl ve eko-
nomik) krizin gelecek 10 yıla en 
anlamlı etkisi jeopolitik ve politik 
olacak, ekonomik de¤il. 

Ekonomik etki sıfır olacak da 
diyemeyiz elbet. 2008 mali krizin-
den alınması gereken dersimizi de 
unutmayalım. 2008, geliflen ekono-
milere -parasal- ulusal egemen-
li¤in önemini hatırlatmıfltı. Kendi 
mali sistemini ve parasını kontrol 
etmeyen bir ülke, baflka ülkelerin 
hareketlerine karflı savunmasızdı. 

Gelecekte (örne¤in önümüz-
deki 10 yılda) trend, sınırlı eko-
nomik egemenlikten yükselen 
ekonomik milliyetçili¤e yönelecek 
gibi... Bunun öncü adımlarını petrol, 
metal gibi önemli emtiaların yerel 
para biriminden satılması, hatta 
sadece politik arkadafllara satılma-
sı fleklinde görebiliyoruz. Toparla-
mak gerekirse, önümüzdeki yıllar 
emtia ve para piyasası bakımın-
dan bereketli olmayabilir. Reagan 
dönemindeki gibi dünya düzenin-
de de¤iflim beklemek hata olmasa 
da de¤iflimin Reagan dönemindeki 
kadar sert olmasını da bekleme-
mek lâzım. 

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler 
yatırım danıflmanlı¤ı kapsamında de¤ildir.

GÖRÜŞGÖRÜŞ

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

Hangi krizin 
benzerini yaşıyoruz?

İçinde bulundu-
ğumuz ekonomik 
iklimi Reagan döne-
mine benzetiyorum. 
Roosevelt dönemin-
de Buhran’ı bitiren 
onun politikalarından 
çok, İkinci Dünya 
Savaşı’ydı. Reagan 
da çözüm sözü verdi 
ama sonunda çözüm 
kendisinden değil 
Fed'den çıktı

Türk şirket Karpowership, 
Ukrayna’ya 500 megavat kapa-
siteli yüzer enerji santrallerinin 
tedariki için Ukrayna ulusal şir-
keti JSC Energy Company of 
Ukraine (ECU) ile mutabakat 
zaptı imzaladı.

Karpowership yüzer ener-

ji gemilerinin Moldova ve 
Romanya üzerinden Ukray-
na’ya elektrik tedarik etmesi 
amaçlanıyor.

Karpowership’in açıklama-
sına göre, şirketin yüzer enerji 
santralleri 1 milyon hanenin 
elektrik ihtiyacını karşılayacak. 

Mutabakat zaptı kapsa-
mında, 500 megavat kapasiteli 
yüzer enerji gemilerinin hızlı 
bir şekilde elektrik tedariki-
ne başlaması planlanıyor. Her 
iki taraf da üçüncü taraflarla 
yapılacak işbirliklerinde birlik-
te hareket edecek.

Karpowership Ticaret Grup 
Başkanı Zeynep Harezi, Kar-
powership’in, ECU ile Ukray-
na’daki elektrik krizinin çözü-
müne yönelik çalışmaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, “Yüzer enerji gemile-
ri, elektrik kısıtlarına karşı hız-

lı, güvenilir ve esnek çözümler 
sunuyor ve biz de Ukrayna bu 
konuda olabildiğince hızlı şekil-
de desteklemek için hazırız” dedi.

Karpowership, 36 yüzer 
enerji gemisinden oluşan 6 
gigavat elektrik üretim kapasi-
tesine sahip.

Karpowership, Ukrayna'ya enerji sağlayacak
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Tanker ve kuru yük piyasası hareketli geçti Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

Ocak ayında hem tankerlerin 
hem de kuru yük gemilerin 
satışları oldukça hareketliy-
di. Çin yeni yılı sebebiyle hem 
navlunlar hem de satışlar ay 
sonunda yavaşlarken BDI da 
haftayı yüzde 19'luk bir düşüşle 
763 seviyelerinde kapattı. Oysa 
ki navlunlar, aralık ortasından 
beri gevşiyordu. 

Tankerlerde ise Dirty tanker-
ler yüzde 3'lük yükselişle 1441 
dolar seviyelerine ulaşırken, Cle-
an tankerler ise yüzde 22'lik bir 
düşüşle 870 dolar seviyelerine 
geriledi. ICE CLASS 1A Status 
sahibi tankerlere talep çok. Bu 
ayki satışlardan sizin için derle-
diğimiz satışların listesini aşağı-
da bulabilirsiniz.

Kuru yükler
Newcastlemax: “CAPE MAPLE” 

(206,204 dwt, Imabari, 2005 inşa) 
15,5 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı. “BULK CHINA” (176,274 
dwt, Universal, 2005 inşa) 13,3 
milyon dolara satıldı.

Capesize: “AQUASALWADOR” 
(180,012 dwt, Daehan, 2012 inşa) 
ve kardeş gemisi “AQUANAVIGA-
TOR” (179,905 dwt, Daehan, 2011 
inşa)’ın her biri 27 milyon dolara 
alıcı buldu. 

Post Panamax: “DYNA GLOBE” 
(99,347 dwt, Imabari, 2006 inşa, 
43m en) 15,5 milyon dolara, “AM 
LIBERIA” (98,730 dwt, Tsuneishi 
Zhoushan, 2013 inşa) 20,5 mil-
yon dolara satıldı.

Panamax: “NAVIOS PROSPE-
RITY I” (75,527 dwt, STX Jinhae, 
2007 inşa) 13,75 milyon dolara, 

“ACHILLES II” (75,785 dwt, Sano-
yas, 2004 inşa) 10,3 milyon dola-
ra satıldı.

Ultramax: “STEEL GRACE” 
(63,118 dwt, New Times, 2015 
inşa) 24 milyon dolara alıcı bul-
du. “ULTRA INTEGRITY” (61,181 
dwt, Imabari, 2016 inşa) 24,3 
milyon dolara, “ULTRA SASKA-
TOON” (61,470 dwt, Shin Kasado, 
2012 inşa) 20,95 milyon dolara, 

“ULTRA DWARKA” (61,395 dwt, 
Shin Kasado, 2012 inşa) 20,7 mil-
yon dolara satıldı. “PETIT CHAM” 
(63,526 dwt, Chengxi, 2013 inşa) 
20,5 milyon dolara Yunan alıcı-
ya satıldı. “IVS HIRONO” (60,280 
dwt, Onomichi, 2015 inşa) 24,5 
milyon dolara satıldı. 

Supramax: “SUNRISE RAIN-
BOW” (56,416 dwt, Jiangsu Han-
tong, 2012 inşa) 15,5 milyon 
dolara, “CN JOURNEY” (57,005 
dwt, Cosco Zhoushan, 2010 
inşa) 13 milyon dolara satıl-
dı. “SEA KSANTI” (59,941 dwt, 
Hyundai Mipo, 2012 inşa) 18,8 
milyon dolara, “ASTRA PERSEUS” 
(58,518 dwt, DSME Shandong, 

2012 inşa) 16,55 milyon dolara, 
“KITAKAMI” (55,668 dwt, Mitsui, 
2009 inşa) 15,25 milyon dolara, 

“ULTRA LANIGAN” (58,032 dwt, 
Tsuneishi Cebu, 2012 inşa) 17,5 
milyon dolara satıldı.

Handysize: “MYKONOS” 
(34,340 dwt, SPP, 2009 inşa) 12 
milyon dolara satıldı, “GALENE 
M” (33,158 dwt, Kanda, 2011 
inşa) 14,1 milyon dolara Türk 
alıcıya satıldı. “LOVELY LEAH” 
(28,383 dwt, Imabari, 2012 inşa) 
11,4 milyon dolara satılırken, 
“ATLANTIC DREAM” (32,527 
dwt, Zhejiang Hongxin, 2011 
inşa) 10,75 milyon dolara satıl-
dı. “ULTRA FITZ ROY” (37,918 
dwt, Imabari, 2016 inşa) 20,6 
milyon dolara satıldı. “MIREIL-
LE SELMER” (33,716 dwt, Samjin 
China, 2010 inşa) 10,9 milyon 
dolara satıldı. 

Tankerler
VLCC: “ELLINIS” (306,507 

dwt, Daewoo, 2007 inşa) 57 mil-
yon dolara alıcı buldu. “FPMC C 
HONOR” (298,078 dwt, Universal 
Japan, 2008 inşa) BWTS ve scrub-
ber donanımlı gemi 54,5 milyon 
dolara alıcı buldu. “COSGREAT 
LAKE” (298,833 dwt, Nantong 
Cosco KHI “Nacks”, 2002 inşa) 39 
milyon dolara satıldı. “ARCADIA V” 
(298,920 dwt, Kawasaki H.I., 2000 
inşa) 40 milyon dolara satıldı. 

Suezmax “ICE TRANSPORTER” 
(146,270 dwt, Universal, 2006 
inşa,Ice 1A) BWTS donanımlı 
gemi 47,5 milyon dolara satıldı.

Aframax: “SYRA” (105,309 
dwt, Sumitomo H.I., 2010 inşa) 
39,5 milyon dolara satıldı. “SEA-
MAGIC” (116,905 dwt, Hyundai 
H.I., 2007 inşa) 47 milyon dola-
ra Yunan alıcıya, “LEO” (112,795 
dwt, New Times, 2010 inşa) 43 
milyon dolara, “KRITI GALAXY” 
(110,802 dwt, Mitsui, 2006 inşa) 
38 milyon dolara satıldı. 

LR1: “ALPINE PACIFICA” 
(74,554 dwt, Hyundai Mipo, 2011 
inşa) ve kardeş gemileri “ALPINE 

PEMBROKE” (2011 inşa), “ALPINE 
PEARL” (2011 inşa) ve “ALPINE 
PLYMOUTH” (2011 inşa) bir-
likte 130 milyon dolara satıldı. 

“PETALI LADY” (71,830 dwt, Stx 
Shipbuilding, 2004 inşa) 18,74 
milyon dolara satıldı.“JO ROWAN” 
(73,811 dwt, New Times, 2013 
inşa) ve kardeş gemileri ”JO PRO-
VEL” (2013 inşa), “JO REDWOOD” 
(2013 inşa) ve “JO PINARI” (2012 
inşa) birlikte 140 milyon dolara 
satıldı.

MR: “KOKAKO” (49,218 dwt, 
Hyundai Mipo, 2017 inşa) satıldı. 
Ancak satış fiyatı henüz rapor 
edilmedi. “AFRODITE” (53,082 
dwt, Hyundai Mipo, 2005 inşa) 
ve kardeş gemileri “AJAX”, 

“APOLLON”, “ARIADNE”, “ARIS” 
ve “ARTEMIS” (2005 inşa)’in her 
biri 21 milyon dolara alıcı buldu. 

“PLOVER PACIFIC” (49,999 dwt, 
SPP Korea, 2009 inşa) 23,5 mil-
yon dolara satıldı. “CHALLEN-
GE PASSAGE” (48,658 dwt, Iwagi 
Zosen, 2005 inşa) 17,5 milyon 
dolara satıldı. “DELPHI” (38,877 
dwt, GSI China, 2006 inşa) 14 
milyon dolara, “BALTIC SKY I” 
(37,272 dwt, Hyundai Mipo, 2001 
inşa) 11,5 milyon dolara Türk 
alıcıya satıldı. “OLYMPIC VISION” 
(34,663 dwt, Dalian, 2006 inşa) 
15,6 milyon dolara satıldı. “GWN 
3” (50,192 dwt, Samsung, 2021 
inşa) 46,5 milyon dolara satı-
lırken, “VICTOR 1” (46,921 dwt, 
Hyundai Mipo, 2004 inşa) 11 mil-
yon dolara açık artırmada satıl-
dı. “LILA AMAZON” (51,218 dwt, 
STX Jinhae, 2007 inşa) 20 milyon 
dolara Türk alıcıya satıldı.

“T RIGEL” (20,919 dwt, Rus-
han Shipbuilding, 2021 inşa) ve 

“T PROCYON” (19,101 dwt, 2021 
inşa) her biri 28,5 milyon dola-
ra satıldı. “GIANCARLO D” ve 

“NQ ALPINA” (19,801 dwt, Ningbo 
Xinle, 2016 inşa) her biri 28 mil-
yon dolara Çinli alıcıya satıldı. 

“BUNGA LAVENDER” (19,997 dwt, 
Fukuoka, 2010 inşa) 20 milyon 
dolara, “MILD BLOOM” (20,768 

dwt, Shin Kurushima, 2006 
inşa) 16 milyon dolara 
Yunan alıcıya satıldı. 

LPG
LNG carrier “PUTERI 

INTAN SATU” (137,489 cbm, 
Mitsubishi, 2002 inşa) 30 
milyon dolara alıcı buldu.

“TELENDOS” (35,000 cbm, 
Hyundai Mipo, 2010 inşa) 33 
milyon dolara satıldı. 

“INGE KOSAN” (3,768 cbm 
, Yangzhou Kejin, 2011 inşa) 
9,7 milyon dolara satıl-
dı. “GAS SPIRIT” (4,112 cbm, 
Higaki, 2001 inşa) 5,7 mil-
yon dolara Ukraynalı alıcıya, 

“GAS PRODIGY” (4,930 cbm, 
Zhejiang, 2003 inşa) 5,1 mil-
yon dolara Endonezyalı alı-
cıya satıldı.

Konteynerler
''NORTHERN GENERAL” 

(4,294 TEU, 53,870 dwt, 
Hyundai Mipo, 2008 inşa) 
satıldı. Satış fiyatı henüz 
açıklanmadı. 

“G. ACE” (2,553 TEU, 33,662 
dwt, Naikai Zosen 2007 inşa) 
13,7 milyon dolara Çinli alıcı-
ya satıldı. “HAMMONIA BERO-
LINA” (2,546 TEU, 34,236 dwt, 
Jiangsu Yangzijiang, 2007 inşa) 
20 milyon dolara alıcı buldu. 

“BUXCONTACT” (2,478 TEU, 
33,807 dwt, Aker Mtw Werft 
Gmbh, 2002 inşa) 9,75 milyon 
dolara satılırken,“AMALIA C” 
(2,452 TEU, 34,325 dwt, Thys-
sen Nordseewerke, 1998 inşa) 
6 milyon dolara Çinli alıcıya 
satıldı.

“X-PRESS BRAHMAPUTRA” 
(1,162 TEU, 14,070 dwt, Szc-
zecin 1998 inşa) 4 milyon 
dolara Türk alıcıya satıldı. 

“ACACIA WA” (704 TEU, 8,524 
dwt, Yangfan, 2006 inşa) 9 
milyon dolara ve kardeş 
gemisi “ACACIA MING” (2010 
inşa) 10 milyon dolara satıl-
dı.

Yeni inşalar
LPG: Evalend,Hyundai 

H.I., tersanesine 2 adet 
88,000 cbm gemi siparişi 
verdi. 2025 yılının 2. yarı-
sında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat 
fiyatı 96,6 milyon dolar.

Panamax: Fujian Guo-
hang, Jiangsu Haitong tersa-
nesine 4+2 opsiyonlu 73,800 
dwt gemi siparişi verdi. Her 
birinin kontrat fiyatı 31,8 
milyon dolar.

Handy: Inui Global Logis-
tics, Japonya'da bir tersane-
ye 2 adet 40,000 dwt gemi 
siparişi verdi. 2025 yılında 
teslim edilecek olan gemile-
rin tersanesi ve kontrat fiya-
tı henüz açıklanmadı. 

Konteyner: Eastern Paci-
fic, Imabari tersanesine 4 
adet 5,920 TEU gemi sipa-
rişi verdi. 2024 yılının Ekim 
ayında teslim edilecek olan 
gemilerin kontrat fiyatı açık-
lanmadı.

Ultramax: Marine Capital 
UK ve Ocean Agencies UK, 
New Dayang tersanesine 
2 adet Crown design gemi 
siparişi verdi. 2025 yılında 
teslim edilecek olan gemile-
rin her birinin kontrat fiyatı 
30,5 milyon dolar.

Hurdalar
Kuru yükler: “LILA KYO-

TO” LDT 20,886 DWT 172,566 
1999 inşa 517 dolara Hindis-
tan’a teslim, “LILA KYOTO” 
LDT 20,886 DWT 172,566 
1999 inşa Pakistan teslim 
satıldı, “PITSA D” LDT 23,001 
DWT 170,109 2002 inşa 
Pakistan teslim, “MURAD 
BAY” LDT 6,729 DWT 42,025 
1990 inşa Pakistan teslim 
satıldı.

Tankerler: “HONOR LUCK” 
LDT 2,044 DWT 5,204 1988 
inşa 523 dolara Bangladeş’e, 

“DE XIANG” LDT 1,820 DWT 
4,978 1990 inşa 530 dolara 
Bangladeş’e, “XIANG SHUN” 
LDT 1,314 DWT 2,972 1996 
inşa 525 dolara Bangladeş’e, 

“SUN SHUN” LDT 1,206 DWT 
2,954 1994 inşa 525 dolara 
Bangladeş’e teslim satıldılar.

Konteyner: “AKINADA 
BRIDGE” LDT 23,911 DWT 
71,336 2001 inşa 575 dola-
ra Hindistan’a teslim satıldı. 

“SSL KOCHI” LDT 8,361 DWT 
24,544 1998 inşa 581 dolara 
as is teslim satıldı.

Ro-Ro: “SUPER SHUTTLE 
RORO” LDT 5,382 DWT 6,897 1986 
inşa Hindistan’a teslim satıldı.
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STM, NATO ile İttifak’ın istih-
barat altyapısının dijital dönü-
şümünü gerçekleştirmek için 
bir yazılım gelişmek üzere 
anlaşma imzaladı. Buna göre; 
dünya genelindeki tüm NATO 
karargâhları arasında istihba-
rat paylaşımı bu yazılım üze-
rinden yapılacak.

Proje, Türkiye’nin NATO’dan 
yazılım alanında aldığı en büyük 
ihracat projelerinden biri oldu. 

STM’den iki ihale birden
NATO’daki karar vericiler ve 

komuta kademesi için haber-
leşme ve bilgi sistemlerinin, 
temini, kurulumu ve idamesin-
den sorumlu NATO İletişim ve 
Bilgi Ajansı’nın (NCI Agency); 
NATO kapsamında istihbara-
tın yönlendirilmesi, toplanma-
sı, işlenmesi ve dağıtılmasına 
yönelik iki önemli ihale açtı.

NCI Agency, fiyat ve tek-
nik yeterlilik değerlendirmesi 
sonucunda, NATO’ya üye ülke-

ler arasından açılan ve dünya-
nın önde gelen yazılım firma-
larının katıldığı iki projede de 
STM’yi tercih etti. 

Gerçekleşen teknik ve idari 
görüşmelerin ardından, STM 
ve NCI Agency arasında söz-
leşme imzalandı. INTEL-FS 
Projesinin başlangıç toplantısı 
Hollanda’nın Den Haag şehrin-
de bulunan NCIA Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

STM, istihbarat 
akışını sağlayacak
Proje, “Intelligence Functio-

nal Services (INTEL-FS 2)-Spi-
ral 2 and BMD functions in 
INTEL-FS Backend Services 
(I2BE) and User Applications 
(I2UA)” olarak adlandırılıyor. 
STM proje kapsamında gelişti-
receği yazılımla, NATO komu-
tanlıkları için istihbaratın 
yönlendirilmesi, toplanması, 
işlenmesi ve dağıtılmasını sağ-
layacak. Dünyadaki tüm NATO 

karargâhları ve üsleri, istihba-
rat akışlarını STM’nin gelişti-
receği ve modernize edeceği bu 
yazılımlar üzerinden yapacak. 
NATO’nun istihbarat altyapı-
sını modernleştirecek INTEL-
FS Projelerinin yaklaşık 3,5 yıl 
sürmesi planlanıyor. INTEL-FS 
projeleri toplamda bir Türk fir-
masının NCI Agency ile imza-
ladığı en büyük ölçekli söz-
leşmelerden birisi olarak öne 
çıkıyor.

INTEL-FS’de ilklere 
imza atılacak
INTEL-FS geliştirme süre-

ci, uygulanacak teknoloji ve 
sunacağı çözümlerle bünye-
sinde ilkleri barındıran bir pro-
je olacak. INTEL-FS, NATO için 
çevik (agile) yazılım yönetimi 
ile yazılacak ilk projeler ara-
sında olma özelliği taşıyor. Pro-
je, NATO’nun kendi platformu 
üzerinde geliştirilecek ve çalış-
tırılacak. Verilerin entegrasyo-

nunu da içeren proje; mikro 
servis tabanlı, dağıtık yapıda 
ve genişleyebilir olacak. 

‘Proje Türk mühendislerinin 
eseri olacak’
STM Genel Müdürü Özgür 

Güleryüz, konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, Türkiye için 
yazılım alanında çok önem-
li bir ihracat başarısına imza 
attıklarını söyledi. 

Dünyadaki en önemli ulus-
lararası kuruluşlardan NATO 
için daha önce de farklı proje-
ler gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Güleryüz, “STM olarak, 
NATO Bütünleşik Elastiki-
yet Karar Destek Modeli ve 
NATO Integration Core Proje-
sini başarıyla tamamlamıştık. 
Şimdi ise yazılım geliştirme 
alanındaki yetkinliğimizle, 
NATO’nun istihbarat altyapı-
sının teknolojik dönüşümünü 
sağlayacağız. Yönetim bilişim 
sistemi olarak imza atacağı-

mız INTEL-FS projesi ile NATO 
komutanlıkları her türlü istih-
barat verisine kullanıcı dene-
yimine önem veren modern 
arayüzlerle erişecek. Projenin 
tamamı Türk mühendislerin-
ce yürütülecek. Yaklaşık 100 
kişilik bir uzman kadromuz ile 
proje için çalışmaya başladık.

Projenin bir ayağında, istihba-
rat bilgilerinin yönlendirilmesi, 
toplanması, işlenmesi, dağıtıl-
ması ve kullanılması kabiliyetini 
sağlayan ve arka uç olarak nite-
lendirilen ‘back-end’ servislerini, 
diğer ayağında ise son teknolo-
jiyle modern kullanıcı arayüzle-
rini geliştireceğiz. Aynı zamanda, 
INTEL-FS yazılımları bir araya 
getiren ciddi bir entegrasyon 
projesi olacak. Yazılımın geniş-
leyebilir olması da önemli bir 
unsur. Geliştirmeye başladığımız 
yazılım ile NATO’nun istihbarat 
altyapısına güvenilir ve iş sürek-
liliğine odaklanmış bir sistem 
kazandıracağız,” dedi.

MOL ve Mitsui'ye amonyak projesi için AiP onayı

STM, NATO'nun istihbarat altyapısını dönüştürecek

Japonya merkezli Mitsui OSK Lines 
(MOL) ve aynı ülkeden ticaret ve 
yatırım şirketi Mitsui & Co., amon-
yakla yakıtlı gemi projesi için 
ClassNK'dan prensip onayı (AiP) 
aldı. Onay alan proje, ana motoru 
amonyak tahrikli olacak şekilde 
tasarlanan 210.000 dwt kapasiteli 
Capesize dökme yük gemisini içe-

riyor. Geminin güvertesinde ayrıca 
çeşitli rotalar için seyir menzilini 
en üst düzeye çıkarmak ve kargo 
alanını en verimli şekilde kullan-
mak adına iki amonyak yakıt tan-
kı bulunacak.

MOL ve Mitsui, geminin boyu-
tunu ve özelliklerini ortaklaşa 
yaptıkları çalışmada belirlerken, 

geminin tasarım sürecinde her 
iki şirket de Mitsubishi Shipbuil-
ding'le çalıştı.

ClassNK, temel tasarım aşa-
masında hiçbir risk bulunmadı-
ğını doğrulamak adına amonyak 
ve diğer tehlikeli bileşiklerin tok-
sisitesini tam olarak dikkate alır-
ken, güvenlik önlemlerini içere-

cek olan ayrıntılı tasarımda dik-
kate alınacak öğeleri belirlemek 
için tüm faktörlerin değerlendi-
rildiği bir risk analizi hazırladı.

Yeni nesil yakıtlar arasında 
amonyağa yönelik küresel ilgi 
artarken denizcilik endüstrisi-
nin bu yakıta yönelik yatırımları 
yoğunlaşıyor. MOL ayrıca Japon 

tersaneleri Tsuneishi Shipbu-
ilding ve Mitsui E&S Shipbuil-
ding ile birlikte, ana yakıtı olarak 
amonyak kullanacak olan, açık 
denizd seyahat etmsi planlanan 
bir sıvılaştırılmış gaz taşıyıcısı 
tasarlamak ve inşa etmek için 
geçtiğimiz yıl başlatılan ortak bir 
projenin de içinde yer alıyor.

Maersk 152 yıllık markayı kapatıyor
Maersk, bünyesinde yer 
alan 152 yıllık Hamburg 
Süd ve konteynerizasyon 
öncüsü Sealand'ın mar-
kalarını emekliye ayırma 
kararı aldı.

Şirketlerin kapatılma 
kararı, Maersk'in yapısal 
birleştirme, kuruluş içinde-
ki operasyonları engelleyen 
dahili engelleri kaldırma ve 

kuruluşun yapısını müşte-
rilerinin ihtiyaçlarına göre 
hizalama stratejisinin bir 
parçası olarak nitelendiriliyor.

Köklü bir tarihe sahip 
olan Hamburg Süd, 1871'de 
Almanya'da kuruldu. Şirket, 
2017'de Maersk Line tara-
fından satın alındı. Sealand 
ise 1956'da dönüştürülmüş 
tanker SS Ideal-X'i stan-

dartlaştırılmış bir kargo 
haline getirerek 35 met-
relik konteynerler ile yola 
çıkmasıyla deniz yoluyla 
konteyner taşımacılığı-
nı popülerleştiren ABD'li 
kamyon şoförü ve girişimci 
Malcom McLean tarafın-
dan kuruldu. Maersk ise 
Sealand'ı 1999'da satın aldı.

Maersk, yaptığı bildi-

ride, markaların kulla-
nımdan kaldırılması için 
gerekli zaman çizelgeleri-
nin tamamlandığını söy-
ledi. Sealand ve Hamburg 
Süd'ün yanı sıra Senator 
ve LF Logistics gibi yakın 
zamanda satın alınan tüm 
markalar ve Twill de emek-
li olacak şirketler olarak 
belirtildi.
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Gezginlik, farkındalığa yürümek, 
ne ve kim olduğunu düşünmek, 
bunları anlamaya bir adım atmak 
bana göre.

Kalıpların dışına çıkıp, gerçek-
ten var olanı anlamaya çalışmak.

Kendim için girdiğim bu yolda 
aldığım menzilden mutluyum.

Bu menzil ifadesi, ülke sayısı 
ve maceralı oluşlarla ilgili sanıl-
masın.

Hayata; değerler, tekrar ve 
farklı açılardan bakmamı sağladı 
gezilerim.

Tabii ki yollarda geçen yıllar, 
sayısız mekân ve insan anlamına 
da geliyor.

Nereye gidiyoruz?
Bir gezgin, gerçek yolun kaybe-

dildiğinin farkına varan insandır 
aslında.

Başlangıç güdüsü ne olursa 
olsun gidilen yerin pek de bir öne-
mi kalmaz bir süre sonra.

Öğretilen değerlerin yerine, 
yeni algılar, karşılaştığı ve tanıdığı 
yeni insanlar düşündürür onu.

Bir varoluş yolculuğudur bu.
Bu süreçte gezgin yeniden 

yapılanır farkına varmadan.
Bazen sadece kalıp dışına çıkıp, 

yolda olmak yeterlidir.
Yalan dünyaya göre yoldan 

çıkılmış olunur, ama asıl yol orada 
başlar belki de.

Bu yeni bir yolda olma hissi, 
öyle farklı, öyle güçlü bir güdü 
verir ki, hayatta yapmadığınız bir-
çok eylemi deneyimleme enerjisi 
ve şansı bulursunuz içinizde.

Nereden başlamalı?
Yola çıkarken “Ne istiyorum?” 

sorusunun cevabı ve iyi niyet çok 
önemli. 

Varoluş arayışına bu şekilde 
ulaşma umudunun varlığı da. 

Doğru bilgi, akıl ve iradenin 
çözümleri evrensel bazda hep var 
zaten. 

Ancak güncel bir güruh psiko-
lojisi ve aldığımız hileli eğitimler 

bizi hapisteymişçesine çaresiz gibi 
hissettirebiliyor çoğu zaman.

Takma akıllılar için, hayat-
ta kalma adına; oluşu sorgula-
madan kabul etmek en akıllıca 
çözüm. Görünürde de epey kârlı. 
Akıllıca ama, doğru mu? Onurlu 
mu? Size uyuyor mu?

Değerlendirme sizin deneyim-
lerinize ve bunlardan çıkardığınız 
sonuçlara kalmış.

Göreli bir mutluluk algısı…
Salgın öncesinde gezilerim 

azalmıştı. Korona çıkınca hepten 
durdu. Bu gezilerden edindikle-
rimden mutluydum. “Dünyayı 
dolaştım. Çoğu kimsenin haya-
tında adım atmayacağı envai çeşit 
yerde bulundum. Daha ne olsun?” 
diyordum.

Bu değişiklik ve sürüden farklı 
olmak durumu bir mutluluktu o 
zamanlar için. O süreçteki varoluş 
yolu oydu.

Sonra bunlar da tam hisset-
meye, yetkin bir huzura ulaşmaya 
çözüm olamadı.

Kafam karıştı.

Bilince doğru 
yeni bir yolculuk…
Farklı bölge ve insanların 

yaşamlarını deneyimlemenin kat-
tığı yeni bakış açılarıyla yaşama 
daha farklı bakar oldum.

Gerçek varoluş ve mutluluk 
yollarının çok da çağdaş öğreti-
lerden gelmediğini hissediyordum. 
Aslında çok az ve öz olan şeylere 
ihtiyacımız olduğunu görmüştüm 

yollarda. Özde gereksinim olma-
yan dönemsel modaya uygun 
dayatmaların bir düşünce kirli-
liği ve kafa karışıklığı yarattığını 
düşünmeye başladım.

Salgın zamanı öncesi yoga ile 
ilgilenmeye başlamıştım. Aklıma 
yatan uygulamaları olan mantıklı 
bir eğitmen ile buluşunca yogaya 
yoğun ve samimi zaman vermeye 
başladım. Yoga, gerek felsefi, gerek 
fiziksel açıdan özüme hitap etme-
ye başladı. Konu yoga olunca onun 
kardeşi Ayurveda da alanıma girdi. 
Araya giren diğer konularla birlik-
te dolaşıyorum hâlâ. Gezginliğin, 
mekân değiştirmek olmadığını, 
daha çok içsel bir yolculuk oldu-
ğunu vurgularcasına devam eden 
bir yolculuk içindeyim.

İyileşmeye doğru…
İyi hissetmek ve dengeyi bula-

bilmek için önce sorunların var 
olduğunu anlamak ve kabul 
etmek lâzım. Her şey normal ise 
bahriyeli tabiriyle “Viya böyle!”

Ama durum öyle değilse sınır-
lı sayıdaki nefesi iyi kullanmak 
gerek. 

Ayurvedaya göre altı seviyesi 
var hastalıkların bildiğim kadarıy-
la. Yani bu altı aşamanın sonunda 
gözle görünür ve açıkça hisse-
dilir oluyormuş hastalıklar. Ama 
ondan evvelki süreçte bir sürü 
belirti görülebiliyormuş aslın-
da. Bunları kadim bilgiyle dolu, 
bilinçli bakışla görebilenler varmış 
eskiden. Sadece tahlil değerlerine 
göre sonuç çıkarma yerine, kalp-

ten gelen bir tebessümle hastanın 
yüzüne, genel durumuna bakmak 
da mümkün.

Garip iyileşme beklentileri…
Günümüz insanı da bir garip.
Deliler gibi yiyip, içip, zer-

re hareket etmeden ekranların 
önünde yatıp kalkıp, üstüne tek 
bir hap alıp zayıflamak, iyileşmek 
istiyorlar.

Bu garip ve doğal olmayan 
anlayışları da çok namlı eğitim-
lerden geliyor.

Diploma işi çözüyor ve sertifika 
sizi uzman yapıyor sanki.

Sonra da, hastalık hastalık 
üstüne.

Oysaki doktor kapısına düş-
mek, hastalığın son evresi artık.

Oraya gelene kadar altı safha-
dan bahseden Ayurveda büyücü-
lük gibi gelebilir bazısına.

Tam iyileşmeye dayalı bir varo-
luş, samimi ve sürekli bir çalışma 
süreci, devamlılık, birikim ve sabır 
ister sanıyorum.

Yarım yamalak...
Birçok şeyin sahteleştiği 

bu dönemde, gerçek bilginin 
ve eylemin tamamlanmadığı 
ama tamamlanmış gibi yuttu-
rulmaya çalışıldığı samimiyet-
siz oluşları, olayları düşündüm 
birden. O kadar çok alanda var 
ki bunlar. 

Bunlar aklımdan geçerken 
tamlık, varoluş derken “yarım 
yamalak” terimi geldi aklıma.

İnternette baktığım sözlükte 
şöyle yazıyor:

“yarım yamalak”
1.  Sıfat,
eksik, kusurlu.

"Yarım yamalak bilgiyle iş 
görülmez"

2. Belirteç,
baştan savma bir biçimde, 

üstünkörü, bitirilmeyerek.
"Yarım yamalak kalan işleri 

tamamladık"

Yarım yamalak
Varoluş algısı ve geziler:

Malûmun ilânı…
Bu günleri ne de güzel anlatı-

yor; “Yarım yamalak” tabiri. Eksik, 
kusurlu. Baştan savma bir biçim-
de, üstünkörü, bitirilmeyerek…

Her alanda bu böyle değil mi? Bir 
düşünün. Adalet, sevgi, görev algısı, 
arzu, tutku, bilinç, bilgi, karakter, 
kültür, akıl, çözümler, bakış açıları, 
vicdan, ahlâk, etik, doğruluk, hayati 
temeller; yarım yamalak…

Bir şeyin yararlı ve iyi olması, 
evrensel sisteme, doğru temele, etik 
değerlere, bilime ve daha birçok 
etkene bağlı. Yönetiminden, uygu-
lamasına kadar akla ve bilime 
uygun olmayan bir sürü bilgi yok-
sunu, temelsiz oluşlar içinde neyin 
doğruluğundan söz edebiliriz?

Çözüm ne?
Değerli bir varoluş için çözüm 

sadece basit, temel, sağlıklı ve den-
gede yaşıyor olmak. Bu da bedelsiz 
aslında. Ya da büyük bedelleri var 
belki de. Bedellerin ne olduğu bize 
kalmış.

Zamanı, doğru eylemler ile 
kullanmak çok önemli.

Tek mutluluk her sabah uyanı-
yor ve nefes alıyor olmak. 

Yaşayabiliyor olmak yani.
Varoluş, yaşamla özdeş.
Yaşamın ötesindeki her şey 

hastalık ve düzelmeye muhtaç 
sıkıntılar.

İster karma deyin, ister fıtrat.
Gezmek ise, özünde gerçek ve 

dönüştürücü deneyimler için yola 
çıkmak demek.

Elbette bu yolculuğu öz beğe-
ni ve arzularınız doğrultusunda 
şekillendirerek.

Dolar dayanmış 20 liralara, Cum-
huriyet olmasa da altını, kıymetlene 
kıymetlene bir hâl oluyor, ben gel-
miş beğeni diyorum, arzu diyorum, 
kültür diyorum, varoluş diyorum.

Zihnime bakıyorum… Yarım 
yamalak…

Sağlık ve sevgiyle kalın.

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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Kahve fiyatlarının 
son bir yılda en çok 
arttığı ülke Türkiye 
ne yazık ki; öyle böyle 

değil, yüzde yüzden daha fazla. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında, 
İstanbul’da nohut ve fındığın 
kavrularak kahve yerine içildiği 
dönemler geliyor insanın aklı-
na. Çok değil, geçen yıl Avrupa 
Birliği İstatistik Ofisi fiyatlardaki 
artışı “Sabahların vazgeçilmezi 
neredeyse lüks hâle geldi” diye 
duyuruyordu. Her ne kadar Avru-
palılar kahveyi Türkiye ve Orta 
Doğu’dan görüp almışlarsa da 
oralarda da seveni, tiryakisi çok 
sonuçta. 

16’ıncı yüzyılın sonlarına doğ-
ru gezgin bir Avrupalı doktor olan 
Rauwolf’un yazdığı Şark Diyar-
larına Seyahat adlı eserde anla-
tılana bakılırsa, o yıllarda kahve 
fiyatları herkesin erişebileceği 
düzeyde olsa gerek. “... hoş bir 
içecekleri var ki bunu el üstün-
de tutuyorlar. Adına ‘chaube’ 
dedikleri bu içeceğin neredeyse 
mürekkep kadar koyu bir rengi 
var ve mideye iyi geliyor. Bunu 
sabahın erken saatlerinde, hem 
de umumi yerlerde, herkesin 
önünde hiç tiksinmeden toprak 
ve porselen kaselerden içiyorlar.”

İlk karşılaşmalarda böyle 
tereddütlü ifadeler kullanmış 
Avrupalılar ama Türkiye ve doğu 
memleketlerindeki yeri sağlam 
olan kahve Avrupa yaşamına 
girince hemen kendini kabul 
ettirmiş. Sarayda ilk dönemlerde 
kendisinden çok, içine koyulduğu 
porselenlerin fiyakasına sığınsa 
da burjuvazi arasında köklü bir 
sarmaşık gibi yer edinmesi pek 
hızlı olmuş, herkes ondan medet 
umar hale gelmiş. O kadar ki, 
o sıralar kahveden beklenenler 
arasında yok yok, birbiriyle çeli-
şik olan özellikler bile kahvenin 
hanesine yazılmış. 

Wolfgang Schivelbusch’un 
Keyif Verici Maddelerin Tarihi 
adlı kitabında, o dönem kahve-
nin faydalarının şöyle sıralandığı 

söyleniyor, “Kahve midedeki gaz-
ları boşaltır, karaciğeri ve saf-
ra kesesini güçlendirir, vücutta 
su toplanmasını engeller, kanı 
temizler, mideyi rahatlatır, iştah 
açar ama iştahı azaltabilir de, 
insanı uyanık tutar ama uyku-
sunu da getirebilir, ateşli mizaca 
sahip kişileri serinkanlı, soğuk 
kişileri ise sıcakkanlı yapabilir, 
vs. Kısacası, kahvenin her derde 
deva olduğu düşünülür.”

Schivelbusch zamanla kahve-
nin ayıltıcı özelliğinin prim topla-
dığını anlatırken 17’nci yüzyılın 
Püriten İngiltere’sinde yayım-
lanan yazılardan örnek vererek 
James Howell’ın “Kahvenin halkı 
ayılttığı kanıtlanmıştır” diye yaz-
dığını hatırlatıyor. “Eskiden zana-
atçı ve tüccar kalfaları sabahları 
bira ve şarap içerdi; bu yüzden 
kafaları bulanır, doğru dürüst 
çalışamazlardı, fakat artık insanı 
dinç tutan bu burjuva içeceğine 
alıştılar.”

Kahve bir yana kahvehane 
bir yana
Şu sıralar ister Türk kahvesi 

olarak ister filtre kahve haliyle 
ister başka biçimleriyle tüketil-
sin tiryakileri için bütçede dikkate 
değer bir kalem oluşturan kah-
venin doğu kültüründeki yeri ve 
tarihi Avrupa’dan çok daha köklü 
tabii. 

Nasrullah Felsefî’nin Top-
lumsal Tarih dergisinde çevirisi 
yayımlanan Kahve ve Kahveha-
nelerin İran’daki Tarihi adlı yazı-
sında, kahve içmenin 16’ncı yüz-
yılda Kahire’de yaygınlaşmasın-
dan sonra Suriye, Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve İran’da da görüldü-
ğünden, İstanbul’da ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Avrupa’daki 
topraklarında adet haline geldi-
ğinden söz edilir. İstanbul’daki ilk 
kahvehanelerin iki Şamlı tara-
fından 1554’te açıldığı da anlatı-
lır. “Bu şehrin kahvehaneleri kısa 
zamanda zevk sahibi kişilerin 
toplanma merkezi haline gelmiş-
tir. Özellikle Türk şair ve edipleri 
buralarda bir araya gelmişler ve 
şiir ve kitap okumakla ya da tavla 
ve satranç oynamakla kendileri-
ni meşgul etmişler, kahvehanele-
re de ‘irfan mektebi’ ismini koy-
muşlardır.” Bu kadar değil tabii, 
makalede anlatıldığına göre, çok 
geçmeden sarayda da kalıcı bir 
kahvehane oluşmuş. “Hatta kah-
vecibaşılık işi devlet işlerine ilave 
olunmuştur.”

Ancak yaygın ve halkın erişile-
bileceği bir içecek olarak kahve-
nin tüketim mekânları toplum-
sal yaşamdaki yerleri nedeniyle 
sıklıkla siyasi iradenin hışmına 
da uğramış.

“Sultan III. Murad Han (H. 
982’den 1003’e kadar) ve Sultan I. 
Ahmed Han (H. 1012’den 1026’ya 
kadar) zamanlarında kahve bir-
kaç kez Osmanlı topraklarında 
yasaklanmış, fakat her sefer yeni-
den kullanılmaya başlanmıştır.”

Sadece onlar değil, IV. Murad 
da başa geçtiğinde kahveyi res-
men yasaklamış ve hatta kahve-
haneleri yıktırmış. “Birkaç kişiyi 
de kahve içmek suçuyla öldürt-
müş, fakat ondan sonra kahve-
haneler yine açılmıştır.”

Unutmamalı ki, her iktidar 
biraz huzursuz halkın toplaşıp 
konuştuğu yerlerden. Kahveha-
neler aydınların, yazarların, şair-
lerin buluşma, tartışma yeri hep... 
Salah Birsel her satırından kahve 

yudumu gibi keyif alınan meş-
hur Kahveler Kitabı’nda, Kur-
tuluş Savaşı yıllarında ozanlar 
ve aydınların Nuruosmaniye ve 
Sultanahmet kahvehanelerinde 
toplaştıklarını yazar. “Sultanah-
met'te tam köşedeki kahveyi 
canlandıran, orayı edebiyatçıla-
rın uğrağı haline getiren Hasan 
Ali Yücel olmuştur. Yücel bura-
ya "Akademi" adını verir. Yahya 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Nurullah Ataç, ressam Zeki Faik 
İzer, ressam Elif Naci, Ahmet Kut-
si Tecer, Yunus Kanım Köni bura-
ya sık sık gelirler.”

Kadıköy’ün kahveseverleri
Aynı kitapta Kadıköy’ün kah-

velerinden söz ederken yine ben-
zer bir vurgu yapar Birsel. 1919 
civarında Ahmet Haşim, Yakup 
Kadri, Ömer Seyfettin, Nâzım 
Hikmet, Reşat Nuri gibi Kadıköy 
civarında oturan birçok edebi-
yatçının ismini sayarak birçoğu-
nun akşamları bir kır kahvesinde” 
buluştuğundan bahseder. Yazar-
lara düşkünlüğüyle, özellikle 
Ahmet Rasim’e saygısıyla bilinen, 
Yervant adında yaşlıca bir Erme-
ni’nin işlettiği “Yoğurtçu Çayı-
rı'nın yukarısında Şifa ya da Bak-
la Tarlası denilen yerde, Kızıltop-
rak kıyılarıyla Kalamış Koyu'na 
bakan” bir kahvedir burası.

Ancak Birsel’in aktardığına 
göre, bu yazarlar arasından biri, 
Ömer Seyfettin kahvelerden pek 
hoşlanmaz. “Va-Nu onun Sul-
tanahmet'le Şehzadebaşı kah-
velerine ara sıra geldiğini yazar. 
Şifa'daki Kır Kahvesi'ne de pek 
seyrek gelir. Gelirse de yaz olduğu 
içindir. Kışları havalar soğuyun-
ca Ömer Seyfettin'in de sinirleri 

bozulur ve çokluk evine kapanır.”
Fakat Ahmet Haşim gibi 

kahvehanelere düşkün olan-
lar çoğunluktadır Kadıköy’de. O 
dönem Kadıköy Vapur İskele-
si'nin karşısında yer alan Acem'in 
Kahvesi Ahmet Haşim'in favori-
sidir. “Haşim burada yazar olma-
yan kişilerle çene yarıştırarak çay, 
kahve ve nargile içmeyi çok sever. 
Kahvede rastladığı bu yabancı 
kişilerle kimi zaman tavla attığı 
bile olur. Abdülhak Şinasi Hisar 
bu mahalle kahvesi dostlarının 
Haşim'e çok gerekli olduğunu 
yazar. Haşim'in bu arkadaşları, 
onun şiirinin musikisini duymaz 
ve anlamazlar ama, düzyazısını 
beğenirler. Hele Haşim'in tuhaf-
lıklarına, birden köpürüp kızma-
sına, şunu bunu çekiştirmesine 
bayılırlar.”

“Ezelî kuyruk”
Kahve pahalılandı diyerek 

başladığımız yazı nerelere geldi... 
Ama şaşırtıcı değil aslında, kah-
ve muhabbeti de böyle değil mi 
sonuçta! 

Madem son cümlelerdeyiz, 
sözün gücü görevi çizginin gücü-
ne devretsin ve yazıyı Ali Ulvi’nin, 
Türkiye’de halkın kahveye düş-
künlüğünü çok iyi anlatan bir 
karikatürünü anarak bitirelim. 
Türk Etnografya Dergisi’nde 
yayımlanmış, Türkiye’de Kahve 
ve Kahvehaneler başlıklı, Prof. 
Süheyl Ünver imzalı makalede 
anlatıldığına göre, “Kahve dağıtı-
lıyor” levhasını asan bir dükkânın 
önünde kuyruk yapanları gös-
teren karikatürün altında “ezelî 
kuyruğumuz” yazıyormuş. 

Sanırım başka söze gerek kal-
mıyor.

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Kâhin olmaya gerek 
yok, belliydi kahve 
fiyatlarının artacağı. 
Lâkin bu tadı acımtı-
rak içeceğe kolaylıkla 
erişememenin insanın 
içine bu kadar otura-
cağını bir kâhin bile 
tahmin edemezdi. 
Yine de kahvehane-
ler dağılır diye kimse 
sevinmesin, nice 
yasaklar atlatmış kah-
veyle halkın arasını 
kimse açamaz!

'Kahvenin halkı ayılttığı kanıtlanmıştır'




