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HABER
Deniz kültüründe 
dayanışma esastır
Okuyucularımız için 
denizcilerin şimdiye kadar 
deprem sürecinde yürüttükleri 
çalışmaları derledik.

'Başarılı insanların 
en büyük laneti 
geçmiş başarılarıdır'
Prof. Dr. Acar Baltaş ile 
aile şirketlerinde kurumsal-
laşma sürecinde yaşanan 
zorluklar üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdik.

M. Haluk Baybaş:
Depremlerde 
Deniz Kuvvetleri
Deniz Kuvvetleri’nin özellik-
le ana unsurunu oluşturan 
gemileri, kendi kendine yeterli 
ve ayrıca her an göreve hazır 
unsurlardır.
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Çin'e Yönelik 
Stratejik Yaklaşımlar: 
Filipinler ve NATO
ABD, Çin ile devam eden 
rekabeti Hint-Pasifik Bölgesi 
üzerinden sürdürmede kararlı 
görünüyor.
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Yazmanın zor ve anlamsız olduğu gün-
lerden geçiyoruz. Elimiz kaleme gitmiyor. 
Nasıl gitsin ki? Ülke olarak travma üzerine 
travma yaşıyoruz. Acımız büyük ve tarifsiz. 
Toparlanmak, ayağa kalkmak ve dahası 
normalleşmek zaman alacak. Bu süreci 
yönetmek ve üstesinden gelmek elbette 
mümkün. İzlenecek stratejinin belirlenme-
si yüksek IQ gerektirmiyor. Bilimin rehberli-
ğinde akil, ehil ve liyakatli insanlardan isti-
fade edilerek çözüme ulaşmak mümkün. 
İyi ama yapılıyor mu? Maalesef hayır…

Stratejik körlüğün, ideolojik miyoplu-
ğun ve siyasi istismarın aşılması, dahası 
terk edilmesi zarurî. Aksi takdirde yapıla-
caklar -şimdiye kadar olduğu gibi- zahirî 
kalacak ve yaşanan felaketler tekrarlana-
cak. Ve biz her defasında, yeniden ve yine 
üzülecek, kadere sığınacağız! Oysa bu kısır 
döngüyü aşmak hiç de zor değil.

Bakınız doğa ile rekabet edemezsiniz. 
Ancak doğaya karşı dikkatli, tedbirli olabilir 

ve onun koşullarına uyumlu hareket etmeye 
çalışabilirsiniz. Bunu yaptığınız sürece doğal 
afetlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ayak-
ta kalmayı başarabilmiş insanlığın tarihi 
boyunca tecrübe ettiklerinin kısa özeti de 
esasen bu değil mi? Doğaya saygılı olmak, 
onu anlamak ve inat etmemek. Son kerte-
de kurallarını doğanın koyduğu bu oyunu 
kazanmanın yegâne yolu, bilimsel ve akılcı 
davranabilmekten geçiyor. Gerisi laf-ı güzaf…

Deprem felaketi sonrası maruz kaldığımız 
olumsuz ve kaotik duygusal iklimi aşmak 
zorundayız. Bunu söylemek elbette kolay 

lâkin uygulamak hiç de basit değil. Burada 
görev hiç şüphe yok ki devlete düşüyor. Böyle-
sine zor zamanlarda yönetenler devlet olma-
nın gerek şartını tez elden yerine getirmeli, 
öncelikle manevi devamında maddi kayıpları 
telafi edecek bütüncül adımlar senkronize bir 
şekilde atılmalıdır. Vatandaşımızın asla yal-
nız bırakılmaması, sahiplenilmesi gereken bu 
hassas dönemde dirayet, cesaret ve feraset 
devlet aklı tarafından gösterilmelidir.

Ve fakat yaşanan bu trajedi karşısında 
akil adımlar atılmadıkça, rasyonel duruş 
sergilenmedikçe, liyakatli insanların bilgi, 
deneyim ve tecrübelerinden istifade edil-
medikçe ayağa kalkmak mümkün olmaya-
caktır. Ancak zaman ısrarla yapılan geçmiş 
hatalardan ders alma ve düzeltici strateji-
leri derhâl ve hemen yerine getirme zama-
nıdır. Toplumsal alanda ahlakî yozlaşma-
nın aşılması ve sosyal hayatta bilimin 
öncelenmesi zarurîdir. Devlet yönetiminde 
restorasyon kaçınılmazdır.

Ülke genelinde art arda geli-
şen salgın, çığ, deprem, sel 
ve yangınların yaralarını 
sarmaya çalışırken 10 ilimizi 
etkileyen depremler ve insan 
ihmâli binlerce canımızı aldı. 
Acımız katlanarak büyüyor…
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Stratejik öngörünün anlamını yitirdiği an
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Beklentiler dâhilinde 25 baz puan 
faiz artışına giden Fed, politika 
faizini yüzde 4,75 olarak belirledi. 
Piyasaların odağında yer alan ve 
makroekonomik açıdan önem 
düzeyi yüksek olan tarım dışı 
istihdam verisi 3 Şubat tarihinde 
517 bin ile beklentilerin ve bir 
önceki seviyenin çok üzerinde 
açıklandı. İşsizlik oranında yaşa-
nan gerilemenin ardından olum-
lu sinyaller üreten ABD ekono-
misinde işsizlik oranı 3 Şubat’ta 
yüzde 3,4 olarak kayıtlara geç-
ti. ISM imalat dışı satın alma 
müdürleri endeksi (PMI) 55,2 ile 
yükseliş kaydederken, ISM ima-
lat satın alma müdürleri endeksi 
(PMI) 3 Şubat’ta açıklanan veri-
lere göre 47,4 ile beklentilerin 
altında kaldı. Global piyasaların 
ve merkez bankalarının dikkat 
kesildiği ABD enflasyon verisi ise 
14 Şubat’ta yüzde 6,4 oranında 
açıklanarak bir önceki seviyenin 
hafif üzerinde geldi. Yüzde 2 enf-
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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.

Veriler güçlü, yön belirsiz

Askerî donanma gemi inşasın-
da uzman kadrosuyla, yenilikçi 
ve teknolojik çözümler sunmak 
amacıyla hizmet vermek için 
Anadolu Tersanesi, Sedef Ter-
sanesi ve Sefine Tersanesi’nin 
işbirliğiyle kurulan TAIS Gemi 
İnşa ve Teknoloji A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’ne Emekli Tüma-
miral Ahmet Çakır getirildi.

Son olarak MİLGEM prog-
ramı kapsamında 36 ay süre-
de 3 adet İ Sınıfı fırkateyn inşa 
edilmesi için açılan ihaleyi 
STM A.Ş. ile Anadolu, Sedef 
ve Sefine TAIS’ten oluşan iş 
ortaklığı üstlenmişti. İstanbul 
Tersanesi Komutanlığı eski 
Komutanı Çakır, 2019 yılında 
katıldığı TAIS’te Deniz Savun-
ma Programları Direktörü ola-
rak görev yapıyordu.

MİLGEM Proje Ofisi’nde 
2005-2011 yılları arasında 
Müdür olarak görevlendirilmiş 
olan Çakır, 2011-2017 yılları 
arasında İstanbul Tersanesi 
Komutanlığı görevi sonra-
sında Deniz Kuvvetleri’nden 
Deniz Teknik Komutanı olarak 
emekli olmuştu.

Ahmet Çakır, 
TAIS'in yeni 
Genel Müdürü oldu

lasyon hedefine ulaşmak için sıkı 
para politikası uygulayan ve faiz 
artış sürecine giren Fed yetkilile-
ri, hafif artış gösteren enflasyon 
verisi karşısında şahin duruşu-
nun devam edeceği vurgusun-
da bulundu. Dolar endeksi daha 
önce de belirttiğimiz gibi hem 
teknik hem de psikolojik açıdan 
101 seviyesinin üzerinde tepki 
alımları ile karşılaşarak piyasa-
ları domine etmeye devam etti.

Euro Bölgesi’nde faiz artışı 
devam ederken 
enflasyon geriledi
Avrupa Birliği Merkez Bankası 

(AMB)’nın uyguladığı sıkı para 
politikası neticesinde bir önceki 
seviyeye göre gerileme kayde-
den enflasyon verisi 23 Şubat’ta 
yüzde 8,6 ile beklentilere paralel 
açıklandı. Faiz artışına soluksuz 
bir şekilde devam eden AMB, 50 
baz puan artış gerçekleştirdiği 
toplantıda faiz oranını yüzde 3 
olarak belirledi. Marjinal borç-
lanma oranının yüzde 3,25 oldu-
ğu Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı 
artış göstererek 1 Şubat’ta açıkla-
nan verilere göre yüzde 6,6 sevi-
yesine yükseldi. Euro Bölgesi’nin 
lokomotif ülkesi olan Almanya’da 
ise enflasyon 22 Şubat tarihinde 
açıklanan verilere göre yüzde 8,7 
ile kısmî gerileme gösterdi. 

İngiltere ekonomisi 
toparlanma gösteriyor
Olumlu veri akışının yaşan-

dığı İngiltere’de hizmet satın 
alma müdürleri endeksi (PMI), 
3 Şubat’ta 48,7 ile beklentile-
rin üzerinde açıklandı. İmalat 
satın alma müdürleri endeksi 
(PMI) verisi de 1 Şubat’ta 47 
ile olumlu gelen öncü veriler 
arasında yerini aldı. 3 Şubat’ta 
yüzde 3,7 ile beklentilere para-
lel açıklanan işsizlik oranı veri-
si, istihdam seviyesinin dengeli 
bir şekilde devam ettiğini gös-
terdi. 50 baz puanla faiz artışı-
na devam eden İngiltere Mer-
kez Bankası faiz oranını yüzde 
4 olarak belirledi. Beklentilerin 
altında açıklanan enflasyon 
verisi henüz hedeflenen aralığa 
gelmemiş olsa da 15 Şubat’ta 
açıklanan verilere göre yüzde 
10,1 ile olumlu sinyal üreterek 
kayıtlara geçti. 

Asya piyasalarında dengeli 
görünüm devam ediyor
Küresel ticaretin başrol oyun-

cuları arasında yer alan Çin tara-
fında 1 Şubat’ta açıklanan Caixin 
imalat satın alma müdürleri 
endeksi (PMI) 49,2 ile beklenti-
lerin altında kaldı. Çin enflasyon 
verisi düşüş göstermeye devam 
ederek 10 Şubat’ta açıklanan 
verilere göre yüzde 2,1 oranın-
da piyasalara yansıdı. PBOC en 
düşük kredi faiz oranını yüzde 
3,65 ile sabit bıraktı. Avusturya 
Merkez Bankası ise 25 baz puan 
faiz artışına giderek politika fai-
zini yüzde 3,35 olarak belirledi. 

Yurt içi piyasalarda faiz 
indirimi devam etti
TÜİK’in açıkladığı verilere göre 

enflasyon oranı yüzde 57,68 ile 
önceki seviyenin altında fakat 
beklentilerin hafif üstünde açık-
landı. Sanayi üretimi 10 Şubat’ta 
yüzde –0,2 ile beklentilerin üze-
rinde açıklanırken işsizlik ora-
nı yüzde 10,3 ile artış gösterdi. 
Olumlu sinyal üreten perakende 
satışlar verisi ise yüzde 21,8 ile 
beklentilerin üzerinde açıklandı. 
TCMB son yaptığı toplantısında 
faiz oranını 50 baz puan indirerek 
yüzde 8,5 olarak belirledi. Bor-
sa İstanbul cephesinde oynaklık 
ciddi bir şekilde artış gösterirken, 
dolar/TL kuru 18,80 ortalama ile 
dengeli görünümünü korudu.

Doların küresel bazda 
dominesi devam ediyor
Daha önce de vurguladığımız 

üzere, altın ons tarafında yaşa-
nan kâr satışları derinleşmeye 
devam ederken 1825 seviyesinin 
altına sarkmalar yaşandı. Sterlin 
ve Euro para birimleri de dolar 
karşısında şubat ayı boyun-
ca değer kaybı yaşayan majör 
para birimleri olarak karşımıza 
çıktı. ABD vadelilerinde yakala-
nan pozitif hava kısa sürdü ve 
endeksler yönünü tekrar aşağı-
ya çevirdi. Kripto tarafında ise 
pozitif ayrışma yaşanırken ocak 
ayında başlayan kısa ralli şubat 
ayında da devam ederek yatırım-
cısının yüzünü güldürdü.

ABD tarafında 
açıklanan makro 
verilerin pozitif bir 
hava oluşturması 
ile eli güçlenen Fed, 
enflasyon ile müca-
delesine devam 
ediyor
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Mitsui OSK Lines (MOL), 
LNG yakıtlı gemiler-
de sığır gübresinden 
elde edilen sıvılaştırıl-
mış biyo-metanın (LBM) 
deneme amaçlı kullanı-
mını ortaklaşa incele-
mek için Air Water ile bir 
anlaşma imzaladı.

Şirketler arasında 
LBM'nin karbondan arın-
dırma potansiyelini keş-
fetmek için bir Mutabakat 
Zaptı (MoU) imzalanırken, 
yürütülecek ortak çalışma, 
Japonya Çevre Bakanlı-
ğı tarafından onaylanan 
LBM teknolojisi araştırma 
ve geliştirme programının 
bir parçası olacak.

Amaç,  LBM'yi 2023'ün 
ilk yarısında MOL Group'un 
LNG yakıtlı kıyı gemisinde 
kullanmak ve Japonya'da 
bunu gerçekleştiren ilk şir-
ket olmak.

Air Water, LBM’yi Hok-
kaido'nun Tokachi bölge-
sindeki tesislerinde sığır 
gübrelerinden üretiyor. 
Yakıt, süt ürünlerine ait 
biyogaz tesislerinden üreti-
len biyo-metanın yaklaşık 

-160°C'de sıvılaştırılması, 
ana bileşeni olan metanın 
ayrılması ve rafine edilme-
siyle elde ediliyor.

Sıvılaştırılarak hacmi-
nin 1/600'ü kadar sıkış-
tırılabildiğinden toplu 
bir biçimde taşınabilen 
metan sığır gübresinden 
yapıldığı için karbon nötr 
bir evsel enerji kaynağı 
oluyor.

Şirket, Ekim 2022'de 
sığır gübresinden üretilen 
ve kullanılmayan biyogazı 
etkin bir şekilde kullana-
bildiği için LNG'ye alter-
natif bir yakıt haline gelen 
LBM'yi üretmek üzere 
Japonya'daki ilk fabrikası-
nı faaliyete geçirdi.

MOL'den 
biyo-metan 
denemesi

Çin’in Shanghai Limanı’ndan 
4 bine yakın Chery marka araç-
la yola çıkan Cosco Shipping’e 
ait ilk Ro-Ro gemisi Safiport’a 
ulaştı. Cosco Shipping Genel 
Müdürü Kıdemli Kaptan Song 
Shuquing ve ekibine, Safiport 
yetkilileri tarafından limanda 
plaket verildi.

Çin’de üretilen yaklaşık 4 
bin aracı taşıyan Ro-Ro gemisi 
Cosco Shipping Car Carriers 
Co. Ltd. tarafından açılan ilk 
özel nakliye hattıyla Türki-
ye’de Safiport Limanı’na geldi.

Bu vesileyle Çinli marka 
Chery, Avrupa’ya hazırlık için 
Türkiye piyasasına beş yıl 

aradan sonra yeniden girmiş 
oldu. Türkiye’ye ilk olarak 
2008’de giren ancak 2017’de 
pazardan çıkma kararı alan 
Çinli otomobil üreticisi Chery, 
beş yıllık bir aranın ardından 
geri dönerek Türkiye’de aracı 
kurum olmadan faaliyetleri-
ni sürdürecek.

COSCO'nun ilk Ro-Ro gemisi Safiport'ta
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'Her insan tek ve 
biriciktir'1

“Kültür, temel biyolojik ihtiyaçları ve 
bunlardan doğan ikinci derecedeki 
ihtiyaçları, çoğu zaman ve önemli 
ölçüde karşılar. Kültürel kurumlar ve 
ilkeler başarısı denenmiş çözüm yol-
larıdır. Psikoloji bilimi, ancak doyum 
verici olduğu sürece, alışkanlıkların 
devam ettiğini göstermiştir. Doyum, 
alışkanlıkları destekler ve pekiştirir. 
Doyum yokluğu ise alışkanlıkların 
kaybolmasına yol açabilir. Öyleyse 
kültürel öğeler, toplumun üyelerine 
bir doyum veya hizmet sağlayarak var 
olabilirler. En azından kültürel öğe-
lerin verdiği doyum veya umut, onun 
sebep olduğu açıdan daha büyük 
olmalıdır ki devam etsin. 

Kültür toplumsaldır
Kültürel sistemin öğrettikleri yal-

nız zaman boyutunda sürekli değil 
fakat, aynı zamanda, toplumsaldır. 
Yani, bu öğretiler, örgütlenmiş bir-
liklerde, kümelerde ya da toplum-
larda yaşayan insanlarca yaratılır ve 
ortaklaşa paylaşılır. Bir grubun üye-
leri tarafından paylaşılan alışkanlık-
lar, kabul edilen davranış, tutum ve 
değerler o grubun kültürüdür. Sosyal 
bir grubun ortaklaştığı veya paylaş-
tığı alışkanlıklar ister aile ister bir 
köy veya sınıf ister bir oymak veya 
ulus düzeyinde olsun, bir kültür ya 
da “alt-kültür”dür. Eğer kültür top-
lumsal ise, onun varlığı topluma bağlı 
olmak gerekir. Bütün kültürler, kendi 
yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar ve 
bu çabalarında birbirlerine benzer-
ler. Bu benzerlikler arasında, grup 

birliğini ve dayanışmasını sağlayan 
duygular ve hizmetler, sosyal dene-
tim mekanizmaları, düşmanlara karşı 
savunma kuruluşları ve nüfusun 
devamını sağlayan çoğalma önlem-
leri yer alır. Bütün toplumlar kamu 
yararı adı verilen üstün bir değer 
kavramı yaratırlar ve ona saygı gös-
terirler.

Doğal çevre
Her sosyal/kültürel sistem var ola-

bilmek için, kendi yaşama özelliklerine 
uygun, yeterli doğal çevreye muhtaçtır. Bu 
doğal çevre, coğrafyacıların, üreticilerin, 
mühendislerin, ulaştırmacıların, iktisat-
çıların ve askerlerin inceleme, görev ve 
çalışma alanıdır. Fakat kültürel sisteme ait 
hemen her şey bu çevrenin içinde, üstün-
de, altında ve çevresinde yer alır. Doğal 
çevre ile ilgilenen bilim dalı coğrafyadır.

Tarih ve kaynaklar
Hiçbir sosyal ve kültürel sistem ne 

gökten iner ne de durup dururken yok 
olur. Her toplumun bir dünü, önceki 
günü, kısa veya uzun bir tarihi vardır. 
Bugünkü kurumlar ve değişkenler, az 
veya çok farklı olarak, dün de önceki 
gün de geçen yüzyıllarda da var idiler. 
Sistemin kendisi tarihi bir varlık oldu-
ğu gibi onu oluşturan her kurum ve 
değişkenin de kendi özel tarihçeleri 
vardır: Eğitim Tarihi, Tıp Tarihi, Harp 
Tarihi, Sanat Tarihi, Devrim Tarihi, 
Bilim Tarihi, Din Tarihi, vb. gibi. Çoğu 
zaman yazılı olmakla birlikte, gelenek 
ve göreneklerin de bir tarihi vardır. 
Bu tarihçeler kültürel kaynaklarımızı 
ve bugünkü kurumlarımızı belirler. Bu 
konular tarihin olduğu kadar, arkeoloji 
ve etnolojinin de içeriğini oluştururlar.

Yerleşmeler
Kültürel sistemi oluşturan birey-

ler, kümeler, kurumlar ve hizmetler, 
çeşitli yerleşme yerlerinde bulunurlar. 
En küçük köy birimlerinden en büyük 
kentlere kadar değişik tipler gösteren 
yerleşmelerin planlanması, yapımı ve 
yönetilmesi için çok sayıda uzmanlara, 
şehircilere, mimarlara, plancılara ve 
teknisyenlere ihtiyaç duyulur. Yöresel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde görev 
yapan yöneticiler, bu yerleşmeleri ve 
bunlar arasındaki ilişkileri düzenleme-
ye çalışırlar. Büyük ve karmaşık endüs-
tri merkezlerinin ortaya çıkması sonucu 
olarak “ekoloji” adı verilen yepyeni bir 
bilim dalı doğmuştur. Disiplinlerarası 
bir disiplin olan ekoloji, bu görev ve hiz-
metlere bir yön vermeye çalışır.

Kültürleme 
İnsanın çocuk veya ergin olarak 

kendi kültüründe etkinlik kazanması 

ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı 
bilinçli ve bilinç-dışı şartlandırmalar 
olarak tanımlanır.

Kavram olarak “kültürleşme” 
kültürlemenin tersi olan bir süreç-
tir. Kültürleme insanın kendi kültü-
ründen öğrendiklerinin tümü olduğu 
halde; kültürleşme insanın başka 
toplumlardan öğrendikleri veya bir 
toplumun diğerinden aldığı, edindiği 
öğeler ve farklı toplumların karşılıklı 
olarak birbirinden etkilenmesidir. 

Kültürleşme kuramı, ayrıca, grup-
lardan biri baskın olsa bile, her iki 
sistemin de bu kültür ilişkisinden 
etkilendiğini ve değişikliğe uğradığı-
nı önerir. Kültürleşme süreci içinde, 
insanlar değiştiği gibi, tüm kültürel 
ögeler, araçlar ve kurumlar da deği-
şikliğe uğrar. Kültürleşmenin ikinci 
bir önkoşulu difüzyon’dur. 

En ‘ilkel’inden en ileri olanına 
kadar, her toplumda rastlanan, büyü, 
sihir ve din faaliyetleri, birey ve grup-
ların doğa ile ya da birbiriyle olan 
ilişkilerinde gözetmekte oldukları 
korunma ve güvenlik önlemleridir. 
Bazı toplumların büyü, sihir ve dua 
ile elde etmek istedikleri sonuçlara, 
öteki bazı toplumlar bilimsel araştır-
ma, sigorta veya savaş yoluyla ulaşır-
lar. Biçimler değişiktir fakat ihtiyaçlar 
yapılan işler, amaçlar ve yatırımlarda 
benzerlikler vardır.

Bütün bu konular arasında en 
güç ya da tartışmalı olanlardan birisi, 
şüphe yok ki kişilik sorunudur. Her 
kültürel sistem, kendine uygun insanı 
belli süreçlerle yetiştirmekte ve eğit-
mektedir. Sistem, bir yandan bu güç 
görevi yerine getirmek için gerekli 
ayarlamaları yaparken, yetişen birey-
ler ve kişiler eksik ve kusurlarını 
düzeltmek olanağını bulmaktadır.”3

Üstte bazı bölümlerini alıntıladı-
ğım “İnsan ve Kültür” kitabının miladı 
1977 yılına kadar uzanıyor. Merhum 
Bozkurt Güvenç (1926-2018) ilk 1977 
yılında ders notlarından derlediği 
bu kitabını beşinci basımına kadar 
sürekli iyileştirdi. Bendeki enteresan-
dır ki 1999 yılı sekizinci basımı. Son 
büyük depremler ile darmadağın olup 
kök sorunu düşünmeye başladım. 
“Biz nerede hata yapıyoruz, sorun 
kimde?” sorum belirdi, çözümlemek 
için sayfaları epey sararmış bu kita-
bım aklıma geldi. Başvurup iyileş-
meye çalıştım. Yeniden içine alınca 
beni, bazı kısımlarını buraya aktar-
dım. Örneğin yıllar önce “Güzellik 
ve Sevgi” üzerine yazılan şu satır-
ların altını çizmişim ki hâlâ benim 
için anlamlı. “(İnsan…) Dört köşeli 
dünyanın dört köşe tapınaklarında, 
ocaklarında aklın, gücün, güzelliğin 

ışığını yakar da sevginin mumunu 
sönük tutar. Çünkü sevgi, dilde bir 
söz, mumda bir ışık değil, yüreklerde-
ki aydınlıktır. O aydınlık dünyanın tüm 
gerçeklerini değiştirebilir.”3

Bu kadar günah kafî değil mi? Kime 
bu kin? Niye bu öfke? Öze bakıp bilmin 
yolundan ilerleme vaktidir zira zaman 
geçiyor. Büyük bir toplumu haketme-
diği seviyeye dönüştürme gayretleri 
akıl ve sevgi ile durdurulmalıdır.

HHH
Bu sayı için kendisyle röportaj 

yapmıştık. Deprem öncesiydi. Adıma 
imzaladığı kitabı heyecanla okumaya 
başlamıştım. Hayatın Hakkını Vermek 
kitabında şu sözlerine katılmamak 
mümkün mü, Sayın Acar Baltaş’ın?

“Hiç şüphesiz bir toplumun temiz 
havaya, suya, gıdaya, iyi okullara ve 
güvenli sokaklara sahip olması da 
sağlık ve uzun yaşam amacına hiz-
met eder. Akıl sağlığı beden sağlı-
ğının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak 
bireylere sosyal kalıpları öğreterek 
(sosyopatlar hariç) ve her insanın 
içinde doğal olarak var olan “vicdan”ı 
geliştirerek adım adım kendi doğru 
yollarını bulmalarına yardımcı olma-
nın önemini çok az kişi anlayabiliyor. 
Politikacıların çoğu bu özellikten yok-
sun olduğu için de vicdan geliştirici 
uygulamalar sosyal politikaların bir 
parçası olmayabiliyor.”4

HHH
İnşa etmeye çalıştığımız kusursuz 

insan değil elbet. Ancak ideal olan 
erdemli insana erişmek. Peki geç-
mişte denk gelip köşeme taşıdığım o 
araştırma ne diyor?

“İTO tarafından desteklenen 
İGİAD’ın bir araştırma çalışmasın-
da iş dünyasında karşılaşılan ahlâki 
problemlerin neler olduğu 3 farklı 
başlık altında incelenmiş. İş dünya-
sında katılımcıların en sık karşılaş-
tıkları genel ahlâki problem, YALAN 
SÖYLEMEK imiş.

İş ahlâkına uygun olmayan davra-
nışların ortaya çıkmasında etkili olan 
faktörlerin neler olduğunun belirlen-
mesine yönelik araştırmada, iş dün-
yasında güven duygusunun zayıflığı 
ön almış. Yalan söyleyenlerin daha 
çok kazanıyor olması (enteresan!), 
iş ahlâkına aykırı davranışlara yöne-
lik yeterli toplumsal yaptırım (kına-
ma, dışlama gibi) olmaması, meslek 
örgütlerinin görevini yapmaması(!), 
neyin iş ahlâkına uygun olup olma-
dığı konusundaki bilgisizlik, yapanın 
yanına kâr kalır düşüncesi, iş ahlâkı-
na aykırı davranışlara yönelik YASAL 
YAPTIRIMLARIN YETERSİZLİĞİ, iş 
ahlâkına aykırı davranışların avantaj 
sağlaması, iş ahlâkı kurallarının yazılı 

olmaması gibi sonuçlarla liste uzayıp 
gidiyor.”5 

Öyle ki, gark olduk dert deryası-
na, gark olduk sele, yangına… Gark 
olduk şimdi toprağa. Peki sadece iyi 
olmak yetiyor mu?

“Ülkenin gelişiminde salt iyi niyet 
tek başına kâfi midir? Elbette değil-
dir. Bilgiye, cesarete, nezakete, ihti-
sasa, gayrete, akla ve zekâya (iyi ve 
sağlıklı) önem atfedilmeli ki her işin 
sonunda muvaffak olunsun. İş bil-
gili insanlar tarafından yapılmazsa 
ülkece uğranılacak ağır zararlardan 
sadece “iyi niyet” bizi koruyamaz.”6 

HHH
Her insan tek ve biriciktir 
“Her insan gerçekten bir mucize-

dir. Ancak tek ve biricik olmak, doğal 
olarak her şeye sahip olmak hakkını 
insana vermez.”7

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani 
Kurtuluş Savaşı vererek kurulan dev-
letimin kuruluşundaki nüve “bağım-
sızlık” ruhudur. Tek bir yurttaşımız, 
kulun kulu veya kölesi değildir.

Doğa bizim düşmanımız değildir. 
O kendi yasaları içinde akıştadır… 
Onun önüne çıkan biziz. O bize değil 
biz ona uyum sağlamalıyız. 

Sorumluluk akıllı insanların işidir. 
Sorumsuzluk ise kaos getirir.

HHH
Ölümün olduğu yerde daha ciddi 

ne olabilir ki?
10 ilimizi etkileyen depremlerde 

yaşamını yitiren yurttaşlarımız için 
Allah’tan af diliyorum. Ülkem için 
daha fazla çabalamam daha fazlası-
nı sunmam gerekirmiş. 

Depremin etkisiyle ruhsal ve/
veya bedensel olarak yaralanan 
hepimize acil şifalar diliyorum. 
İyileşmek epey zaman alacak… 
Allah herkesi ıslah etsin! Sebep 
olanların akıllarını başına alsın. 
Akledilmiyorsa ki insan beşerdir 
şaşar. O vakit Devletimiz insanını 
elleriyle okutsun, bilimin, sanatın, 
estetiğin ve hukukun yolundan bir 
daha ayırmasın… 

Temennim odur ki, bu büyük acıyı 
vicdanlı hiçbir insan unutmasın. 

HHH
18 Mart Çanakkale Deniz 

Zaferimizin 108’inci yıldönümünde 
başta büyük önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna 
canlarını büyük bir cesaretle feda eden 
tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle 
anıyorum. Onlar biz başımız dik yaşa-
yalım diye yaşamlarını feda etti bizler-
se bu çağda bunun kıymetini hâlâ bile-
medik. Sıcak savaşa girsek bir gecede 
vermeyeceğimiz insanımızı göz göre 
göre toprağa verdik. Çok üzgünüm…

Kaynak:
1-4-7Baltaş, Acar. Hayatın Hakkını Vermek-

Sağlıklı, Uzun ve Mutlu Yaşamak, Doğan Kitap, 
13.Basım, Eylül 2022

2Fromm Erich. Sevme Sanatı, Öteki 
Psikoloji Dizisi, Türkçesi Selçuk Budak, 7. 
Basım, Ağustos 1999, İstanbul

3Güvenç, Bozkurt. İnsan ve Kültür, Remzi 
Kitabevi, 8.Basım, 1999

4https://www.marinedealnews.com/
wp-content/uploads/2021/06/MDN_162_
HAZIRAN_2021.pdf

6https://www.marinedealnews.com/kol-
kirildi-ama-yen-icinde-kalmadi/

"Hiçbir şey bilmeyen 
hiçbir şeyi sevmez. 
Hiçbir şey yapma-
yan hiçbir şeyden 
anlamaz. Hiçbir şey-
den anlamayan kişi 
değersizdir. Ama 
anlayan kişi hem 
sever hem fark eder 
hem de görür…  
Bir şeyin yapısında 
ne kadar bilgi varsa, 
o kadar sevgi var-
dır. Bütün meyve-
lerin çileklerle aynı 
zamanda olgunlaştı-
ğını hayâl eden kişi 
üzümler konusunda 
hiçbir şey bilmiyor 
demektir."

Paracelsus2
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Biz bu milletin eseriyiz
Milletimiz için seferberiz

 

Başımız sağ olsun

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren teyakkuzdaydık. 
11 ilimize gönderdiğimiz gönüllü personelimiz ve teknolojilerimizle arama 

ve kurtarma çalışmalarına katkı sağladık.

Şirketimizin, çalışanlarımızın ve Hayat Derneğimizin ayni ve nakdi 
yardımlarıyla, kurduğumuz barınma merkezleriyle ve gerçekleştirdiğimiz 

tahliye operasyonlarıyla depremzedelerin yardımına koştuk.

Dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanındayız. İyi günde, kötü
günde hep bareber olacağız.günde hep bareber olacağız.
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ABD, Çin ile devam eden reka-
beti Hint-Pasifik Bölgesi üzerin-
den sürdürmede kararlı görü-
nüyor. Jeopolitik sıklet merke-
zini bu bölgede tesis eden ABD, 
belirlediği algoritma dâhilinde 
sistematik hamlelerini karar-
lı bir şekilde yapmaya devam 
ediyor. İki küresel gücün henüz 
askerî boyuta evrilmeyen ancak 
çok katmanlı bir yapıda devam 
eden rekabeti, bölgesel aktör-
lerin ve organizasyonların da 
pozisyonlarını gözden geçirme-
lerine, saflarını belli etmelerine 
neden oluyor.

Çin’e karşı kuvvetli bir eksen 
oluşturmaya ve rakibini ken-
di bölgesinde çevrelemeye 
çalışan ABD, ikili ve çoklu itti-
faklar tesis ederek bölgedeki 
ayak izini kuvvetlendirmek isti-

yor. Bu çabalarla yetinmeyen 
ABD, NATO’yu da Çin’e karşı 
bir manivela olarak kullanmak, 
dahası konumlandırmak isti-
yor. Bu minvalde son dönemde 

yaşanan gelişmeler NATO’nun 
Çin’i daha agresif bir şekilde 
kadrajına aldığını gösteriyor. 
Ukrayna üzerinden Rusya ile 
ürkütülen Avrupalı müttefik-

lerin NATO’nun evrilen yeni 
konumuna itiraz etmedikleri-
ni ve zımnen kabul ettiklerini 
görüyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı Blin-
ken’ın sıklıkla Rusya’nın Ukray-
na işgaline değinerek, "Çin’in 
Rusya’daki savaş çabalarına 
yardım etmesinden endişeliyiz. 
Özellikle de silahlar konusun-
da" ifadesini kullanmasını bu 
istikamette dikkatinize suna-
lım.

Çin’e karşı eşsiz müttefik: 
Filipinler
ABD perspektifinde Çin’e 

karşı bölgesel aktörleri aynı 
çizgide hizalamak bakımından 
Filipinler yükselen bir öneme 
sahip. Duterte sonrası Fili-
pinler bu ilginin farkında ve 
konjonktürü lehine çevirmeye, 
kazan-kazan yapmaya çalışan 
bir görüntü veriyor. Çin’e karşı 
karşılıklı fayda-çıkar temelinde 
sürdürülen bu ilişki sistematiği 
çerçevesinde, şubat ayında ABD 
Savunma Bakanı Austin, Fili-
pinli mevkidaşı Carlito Galvez 
ile bir araya geldi. Yapılan ortak 
açıklamada iki ülke arasındaki 
savunma işbirliğinin güçlendi-
rileceği ilan edildi.

ABD ile Filipinler arasında 
2014 yılında akdedilen Geliş-
miş Savunma İşbirliği Anlaş-
ması'nın titizlikle uygulanaca-
ğını belirten iki ülke Savunma 
Bakanı, ayrıca Filipinler’de dört 
ilave bölgeye ABD’nin rotas-
yoner unsurlarının konuşlan-
masına izin verileceğini ve 
yeni askerî üsler kurulacağını 
duyurdular. Bu noktada Biden 
yönetiminin Çin ile rekabette 
Filipinleri eşsiz bir müttefik ve 
paha biçilmez bir ortak olarak 
gördüğünü belirtelim.

ABD'nin hâlen Çin'e yakın bir 
ada olan Palawan'daki Antonio 
Bautista Hava Üssü ve Manila 
yakınlarındaki Cesar Basa Hava 
Üssü dâhil olmak üzere Filipin-
ler’de toplam beş hava üssüne 
erişimi bulunuyor. Bu üslerin 
bazıları Filipinler'in Tayvan'a 
en yakın kısmında yer alıyor. 
ABD bölgede ön alabilmek üze-
re Palawan'da ikinci bir üsse ve 
Luzon'da bulunan üç üsse daha 
erişim sağlamayı öngörüyor. Bu 
hamlelerin Çin marjında böl-
gede stratejik sonuçlara neden 
olabileceğinin altını çizelim.

ABD Filipinler’de gücünü 
konsolide etmek istiyor
Şubat ayında Filipinler'deki 

ilave askerî üslere erişim ile 
Gelişmiş Savunma İşbirliği 
Anlaşması’nı genişletmek için 
adımlar atan ABD, kuşkusuz 
Filipinler'deki askerî varlığını ve 
yeteneklerini artırmayı hedef-
liyor. Tayvan’ın Çin tarafından 
işgal edilebileceği senaryoları-
nın sıklıkla gündeme getirildi-
ği mevcut konjonktürde, ABD 
bölgede sıklet merkezini Fili-
pinler’de kurmak istiyor. Askerî 
optikten bakıldığında ABD, bil-
hassa deniz piyadelerini Fili-
pinler’de konuşlandırmak için 
vites yükselten bir görüntü 
veriyor.

Bu noktada geçtiğimiz yıl 
yayımlanan ABD’nin Deniz 
Piyadeleri Kuvvet Tasarımı 
2030 Planı’na dikkatinizi çeke-
lim. Planda kapsanan Mobili-
ze İleri Üs harekât konseptini 
birçok tatbikatta deneyen ABD, 
düzenlenen ikili tatbikatlarda 
Filipinler’i de kadrajına alıyor. 
ABD’nin Tayvan'a yakın bir böl-
gede bulunan Luzon’a odak-
lanarak, özel önem atfetmesi 
boşuna değil.

Subic Bay Üssü’ne dikkat
ABD, Çin'i baskılamada kri-

tik bir mevkide olan Luzon’da 
kapasite artışı tesis ederek böl-
gede avantaj sağlamak istiyor. 
Bu stratejinin arka planını hiç 
süphe yok ki Tayvan’a atfedilen 
önem oluşturuyor. Çin’in Tay-
van’a yönelik olası bir angaj-
manında ABD, Filipinler'i bölge-
ye kolay erişim sağlamada ve 
bölgeye güç teksif etmede ileri 
üs olarak kullanmayı hedefliyor.

İlerleyen dönemde ABD’nin 
kara ve hava üslerine ilave ola-

06 JEOPOLİTİK

Çin'e yönelik stratejik yaklaşımlar: 

Filipinler ve NATO
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rak Filipinler’de deniz boyutuna 
yönelik girişimlerinin de ivme-
lenmesi, deniz üssü edinme 
çabalarını artırması ve/veya var 
olan üslerini genişletmesi şaşır-
tıcı olmayacaktır. Bu noktada 
Subic Bay Üssü’ne dikkatinizi 
çekelim. İlerleyen günlerde bu 
bölgenin sıklıkla gündeme gele-
bileceğini öngörüyoruz.

NATO, Hint-Pasifik 
Bölgesi’nde yeni bir evreye 
geçiyor
ABD’nin Filipinler ile ivme-

lenen ilişkilerinin öne çıktı-
ğı şubat ayında dikkat çeken 
bir diğer gelişme NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg'in Güney 
Kore ve Japonya'ya yaptığı 
ziyaretler oldu. Stoltenberg'in 
Seul ve Tokyo ziyaretleri küre-
sel ölçekte fazla ses getirmese 
de stratejik seviyeli sonuçla-
rını yakın gelecekte göreceğiz. 
Hatırlatalım, Stoltenberg her 
iki başkenti son olarak 2017'de 
ziyaret etmişti.

Bölgenin başat iki ülkesinin 
NATO ile yükselen ilişki siste-
matiği dikkat çekiyor, lâkin bu 
durum yeni değil. Her iki kuzey-
doğu Asya ülkesi on yıldan uzun 
bir süredir NATO ortağı (global 
partner) konumunda. ABD’nin 
Çin’e karşı kurguladığı eksen-
de Japonya ve Güney Kore’nin 
konumları yüksek öneme sahip. 
Bu minvalde Stoltenberg'in her 
iki ülkeyi ziyareti, Transatlantik 
İttifakı’nın da Hint-Pasifik Böl-
gesi’ne yönelik stratejik yakla-
şımında yeni bir evreye girildi-
ğini gösteriyor.

Stoltenberg’in bölge turu salt 
zamanlama açısından değil, 
aynı zamanda verilen mesajlar 
bakımından da dikkat çekiyor. 
Görev süresinin bitmesine 8 ay 
kalan Stoltenberg'in Ukrayna 
savaşı devam ederken ve NATO 
içinde Rusya’ya karşı yekpa-

re bir duruş sağlanamamışken 
bölgeye yaptığı bu ziyaretin şif-
relerine odaklanmak gerekiyor. 
Bakınız jeopolitiği tesadüflerle 
ilintileyemeyiz. Nitekim Stol-
tenberg Seul'de yaptığı açıkla-
mada, ziyaretinin Güney Kore 
ile NATO arasındaki ortaklığa 
verilen büyük önemin güçlü 
bir ifadesi olduğunu belirtmesi, 
NATO’nun da meseleye güç-
lü bir şekilde müdahil olmaya 
başladığını gösteriyor.

NATO'nun güvenliği ile 
Doğu Asya'nın güvenliği 
birbirine bağlıdır
Stoltenberg ziyareti boyunca 

NATO'nun güvenliği ile Doğu 
Asya'nın güvenliğinin birbiri-
ne bağlı olduğu temasını her 
fırsatta gündeme getirdi. Esa-
sen Stoltenberg'in vermek iste-
diği mesaj açıktı. Avrupa'da 
ne olursa Hint-Pasifik Bölgesi 
için önemlidir, benzer şekilde 
Asya'da olup bitenler ve geliş-
meler de NATO için önemlidir. 
NATO’nun yüzünü Hint-Pasifik 
Bölgesi’ne dönmeye başladığını 
teyit eden bu gelişmeler elbette 
tesadüf değil.

Çin’e karşı kullanışlı bir 
aparat: NATO
Bu noktada Stoltenberg'in 

Çin'den bahsederken kullandı-
ğı dil ve üslup ziyaretin arka 
planını anlamamız bakımın-
dan dikkat çekiyor. Hatırlata-
lım; Çin, NATO'nun gündemine 
ilk kez Aralık 2019'da İttifak'ın 
Londra Zirvesi'nde girdi. Döne-
min konjonktürü gereği Çin, 
Zirve bildirisinde tek bir satırda 
ölçülü ve dengeli bir şekilde 
yer aldı. Çin'in küresel ölçekte 
artan nüfuzu ve izlediği politi-
kalar bildiride meydan okuma 
ve fırsat olarak yer aldı.1

Öte yandan Stoltenberg'in 
son ziyareti esnasında Çin'i 

tanımlamak için kullandığı dil-
de, dikkat çekici bir değişim 
görülüyor. Genel Sekreter’in 
Tokyo'da gazetecilere Pekin’in 
Moskova ile birlikte "uluslarara-
sı kurallara dayalı düzene karşı 
otoriter bir tutum sergilediği-
ni” kaydetmesi dikkat çekiyor. 

“Bugün Avrupa'da yaşananlar 
yarın Doğu Asya'da meydana 
gelebilir. Bu yüzden birlik içinde 
ve sağlam kalmalıyız” argüma-
nını kullanan Genel Sekreter, 
esasen Çin'e karşı evrilen NATO 
perspektifini ortaya koyuyor.

NATO, Japonya ve Güney 
Kore birlikte çalışmalı
Çin'in izlediği stratejilerin 

Hint-Pasifik Bölgesi’nde ciddi 
bir endişe kaynağı olduğunu 
belirten Stoltenberg, Tokyo ve 
Seul ile hemfikir olduklarını 
kaydetti. Çin'in neden olduğu 
zorluğun ölçeğinin İttifak ve 
Japonya'nın “bu sorunu çözmek 
için birlikte çalışmasını” gerek-
tirdiğini kaydeden Stoltenberg, 
NATO’nun yeni Çin vizyonunu 
özetlemiş ve dışa vurmuş olu-
yor.

Kuşkusuz, bu üslup bir bölü-
mü geçen yaz Madrid Zirve-
si'nde açıklanan ve güncellenen 
Stratejik Konsept ile de uyum-
lu bir görüntü veriyor. Nite-
kim Stoltenberg’in ziyaretinde 
temas ettiği "Çin değerlerimize, 
çıkarlarımıza ve güvenliğimi-
ze meydan okuyor" açıklama-
sı Stratejik Konsept ile bire bir 
örtüşüyor. Benzer şekilde Genel 
Sekreter, Çin'in siber uzayda 
veya 5G ağları gibi kritik altyapı-
yı kontrol etme girişimi yoluyla 
NATO'ya yaklaştığını, bu neden-
le Çin’in NATO gündeminde 
eskiye oranla daha yüksek sevi-
yede olduğuna temas ederek 
yeni NATO stratejisi ile uyumlu 
hareket ettiğini gösteriyor.

Hatırlatalım, geçtiğimiz yıl 

Madrid Zirvesi’nde Müttefik 
liderler Hint-Pasifik ve Avru-
pa harekât alanlarının giderek 
daha fazla birbirlerine yaklaş-
tığını ve hatta bağlantılı hale 
geldiğini ilan ettiler. Bu istika-
mette NATO Stratejik Konsepti 
Çin'e karşı revize edildi. Ancak 
Çin’e yönelik planın uygulan-
ması iddialı ve konsolide bir 
çabayı gerektiriyor. Görünen 
yakın gelecekte NATO ile Hint-
Pasifik ülkeleri arasında savun-
ma ortaklıkları kurma vizyonu 
öncelik haline gelebilecektir. 

Çin, NATO gündeminde 
yükseliyor
Stoltenberg, Çin'in NATO'nun 

gündeminde yükselmesinin 
nedenlerini, Güney Çin Deni-
zi'ndeki zorlayıcı davranışla-
rı, bölgede devam eden askerî 
yığınağı ve Moskova'nın Ukray-
na'daki savaşıyla bağlantıları ile 
özetliyor. 

Stoltenberg'in Çin'e yönelik 
sertleşen mesajları elbette her 
bir İttifak üyesinin Çin'e yönelik 
rasyonel bakış açısını yansıtmı-
yor. İttifak içinde Çin’e yöne-
lik görüş ayrılıkları bulunuyor, 
nitekim bazı üyeler İttifakın 
Çin'e karşı daha temkinli bir 
yaklaşım sergilemesi ve Rusya 
ile karıştırılmaması gerektiği-
ni vurguluyor. Her hâl ve kâr-
da bu üyeler, günün sonunda 
Stoltenberg'in bir bütün ola-
rak İttifak adına konuştuğunu 
dikkate almak ve kabullenmek 
durumundalar. Zira bilindiği 
üzere çoğu Genel Sekreter ABD 
ile uyumlu hareket etmek ve 
ABD’nin iradesine boyun eğmek 
durumunda kalıyor.

Kuzey Atlantik ve Asya'nın 
güvenliği birbirinden 
ayrılamaz (mı?)
Görev süresi geçen yıl uza-

tılan ancak 8 ay sonra mis-

yonunu tamamlayacak olan 
Stoltenberg'in Güney Kore ve 
Japonya ziyareti, retorikteki 
bir değişiklikten daha fazla-
sı anlamına geliyor. Rusya'nın 
geçen yıl şubat ayında Ukray-
na'yı işgalinden itibaren gerek 
NATO gerekse ABD tarafın-
dan sıklıkla gündeme getiri-
len ve bir motto hâlini alan 

“Hint-Pasifik'teki müttefikleri 
nedeniyle Kuzey Atlantik ve 
Asya'nın güvenliğinin birbi-
rinden ayrılamaz” yaklaşımı, 
Genel Sekreter tarafından da 
güçlü bir şekilde vurgulanmış 
ve perçinlenmiş oluyor.

Stoltenberg Uzak Doğu 
ziyaretini aynı zamanda bu 
yıl Litvanya'nın başkenti Vil-
nius’da yapılacak NATO Zirve-
si'ne Güney Kore ve Japonya 
liderlerini davet etmek için bir 
kaldıraç olarak da kullandı. 
Hatırlatalım, NATO tarihinde 
ilk kez Japonya, Güney Kore, 
Yeni Zelanda ve Avustralya 
liderleri geçen yaz NATO'nun 
yeni Stratejik Konsepti’nin 
açıklandığı Madrid Zirvesi'ne 
birlikte katıldılar.

NATO'nun Asya-Pasifik 
Ortakları Grubu (AP4)’nu bu yıl 
Vilnius’ta yapılacak Zirve’ye de 
davet eden Stoltenberg, son 
tahlilde bu yaklaşımın bir 
defaya mahsus olmadığını da 
göstermiş oldu. Bu vesileyle 
AP4’ün NATO zirvelerine katı-
lımının yeni dönemin olağan 
bir parçası haline geleceğini 
anlamış oluyoruz. Sonuç ola-
rak, AP4’ün NATO’ya katılımı-
nın ayak seslerini güçlü bir 
şekilde duyacağımız ve Çin 
ile Rusya’nın çift yönlü tehdit 
(dual threat) olarak nitelendi-
rileceği bir döneme giriyoruz. 

1Beijing’s growing influence and 
international policies, the communiqué 
noted, “present both opportunities and 
challenges.”
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Küresel piyasaları bir kena-
ra bırakma kararı aldım bu ay. 
Tabii ki değineceğim az az ama 
derdimiz tasamızdan büyük ya 
hani, ondan dolayı çok da şey 
yapmamak lazım sanki. Eğri otu-
rup doğru konuşmaya geldim 
desem yeridir. O zaman öncelik-

le depremde kaybettiğimiz tüm 
canlarımız için Allah’tan rah-
met ve sevdiklerine de başsağ-
lığı dileyerek başlayalım. Maddi 
ve manevi kaybımız çok büyük. 
Geride kalanlarda oluşan trav-
malar belki yıllarca geçmeyecek. 
Empati yeteneği yüksek, vicdan 
ve merhamet sahibi insanlarımı-
zın ise bedenlerinin ruhlarına dar 
geldiği zamanlardayız. 

Ölüm Allah’ın emri de şu 
cahillik olmasaydı
Depremi veya herhangi başka bir 

doğal felaketi bilimsel yolla açık-
layabiliriz tabii ki. Takdir-i ilahî de 

diyebiliriz. Bana hepsi olur sıkıntı 
değil yani. O taraf bu taraf tartışma-
sına girmeyeceğim hiçbir şekilde 
ama doğal afetin öncesi de sonrası 
da insanı ilgilendirir. Depremi tabii 
ki engelleyemeyiz ama öncesin-
de önlem almak veya sonrasında 
doğru strateji ile müdahale etmek 
insanlığın ve yetkililerin sorumlulu-
ğundadır. İşte orada bilim ve tekno-
loji girer devreye. Bunun karşısında 
duranlar ise tarih boyunca kaybet-
meye mahkûmdur. 

Ekonomide yaşanacak 
tahribat düşünülenden 
fazla olabilir

Depremin etkilediği illerde 
yaşayan vatandaşlarımızın top-
lam nüfusa oranı yüzde 15’in 
üzerinde. Can kaybı, yaralı kur-
tulan, yerleşim yerini terk etme 
durumunda kalan vatandaşları-
mızın oranı ise oldukça yüksek. 
İstihdam oranında ciddi sıkıntılar 
yaşanabilir dersek hiç de haksız 
sayılmayız. Depremden etkilenen 
illerin GSYİH içindeki payı yüzde 
9,3 oranında. Sektörel olarak 
ise tarımın payının sanayi sektör 
payına oranla daha fazla olduğu-
nu görüyoruz. Türkiye’nin tarım 
popülasyonu içinde yüzde 14,3 
oranında paya sahip olan bölgenin 
içinde bulunduğu durum özellikle 
kurak geçen yılın ardından pazara 
ve market raflarına yansıyacak-
tır. Yüzde 11,2 oranında sanayi 
sektöründe payı bulunan bölge-
nin ithalat ve ihracat üzerinde 
yaratacağı olumsuz etki de kısa 
vadede hissedilebilir. Türkiye’nin 
toplam ihracatının yüzde 8,5’ini 
oluşturan bölge, depremin ardın-
dan oluşacak negatif durumdan 
dolayı ülkenin döviz girişinde kısa 
vadede sıkıntı yaşanmasına zemin 
hazırlayabilir. Örnek vermek 
gerekirse Gaziantep tek başına 
Türkiye ihracatının yüzde 4,4'ünü, 
Hatay yüzde 1,6'sını, Adana ise 
yüzde 1,2'sini gerçekleştiriyor. 

Enflasyon yüzde 50’nin 
altına zor düşer, büyüme 
oranında ise yüzde 2 
üzerinde daralma görülebilir
Olası ihracatta daralma ve 

döviz girişinde azalış etkisi olarak 
GSYİH verisinde gerileme görül-
me ihtimâli kuvvetlendi. Yapılan 
mali teşvikler ve yardımlardan 
dolayı da piyasada para arzının 
artması enflasyonu destekleye-

cek diğer bir unsur olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Hem baz etkisi 
geçiyor enflasyonda hem de dep-
remin etkisi yeni geliyor. Raflar 
ve pazarlar biraz daha alev ala-
cak gibi bir görüntü var. Özellikle 
faiz indiriminin devam ettiği bu 
süreçte istihdamda daralma, enf-
lasyonda artış, büyüme oranında 
küçülme ile döviz cephesinde yeni 
ataklar gelebilir. 18,95 üzeri atak-
larda yeni birincil rekor seviyeleri 
test edilebilir.

Neler yapılabilir?
Olası bir İstanbul veya 

Marmara depreminde sanayi ve 
diğer merkezlerin kaybını aza 
indirmek için, bu sektörler, fay 
hattı olmayan bölgelere taşına-
bilir. Çünkü oranın yaratacağı 
ekonomik tahribat daha güçlü 
olacaktır. Acil durumlarda ileti-
şimi sağlayacak altyapı hizmet-
leri ve koordinasyon merkezleri 
ile uygulanacak stratejiler daha 
verimli bir şekilde geliştirilebilir. 
Konutlar kesin bir şekilde dep-
rem yönetmeliğine göre yapıla-
bilir ve bu kurala uymayanlara 
ciddi yaptırımlar uygulanabilir. 
Yabancıya konut satışı durdu-
rulabilir ve emlak fiyatlarında 
oluşan yükselişin önüne geçi-
lebilecek hamleler yapılabilir. 
Turizm sezonu geliyor, o sektör 
için daha fazla yatırımlar yapılıp 
daha etkin kullanılabilinir. 

Olumlu ve olumsuz 
etkilenebilecek sektörler 
Borsa İstanbul’da yaşanan 

yüksek oynaklığın ardından uzun 
vadeli dikkat çeken sektörlerin 
başında demir çelik ve çimento 
sektörü geliyor. Cam, dayanıklı 
eşya ve ilgili diğer sektörlerde 
rasyosu kuvvetli firmalar pazarda 
etkin bir rol oynayacak diyebili-
riz. Olumsuz olarak ise bankacılık, 
sigortacılık ve ulaşım sektörleri 
depremin ardından negatif görü-
nüm izleyenler arasında. 

İyi ki varsınız,
Mehmetçiğimiz, jandarma-

mız, polisimiz, sağlık çalışanımız, 
madencilerimiz, STK ve daha 
niceleri… 

08 EKONOMİ

Barışcan Yücel
Visne Academy Finansal Danışmanlık Y.K.B

Yorulduk artık yeter
08 EKONOMİ

Bir türkü vardı 
kulağıma çalınan 
ve dilime dolanan. 
Tamam hatırladım. 
Bedenimde değil 
ruhumda sızı…

CSSC China Shipbuilding 
Industry Company, Wang 
Yongliang'ın şirketin yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğunu açıkladı.

Wang, bu terfiiden önce 
Shanghai Waigaoqiao Gemi 
İnşa, Jiangnan Changxing 
Gemi İnşa, Chengxi Tersa-
nesi ve CSSC'nin açık deniz 
mühendisliği bölümü de 
dâhil olmak üzere Çin Dev-
let Gemi İnşa Şirketi (CSSC) 
altındaki birçok tersanede 

görev yapmıştı.
CSSC China Shipbuil-

ding Industry Company, 
CSSC, Angang Steel ve Chi-
na Aerospace Science and 
Technology Corporation 
tarafından ortaklaşa oluş-
turulmuş bir kuruluş. Ter-
sanede başlıca üretim; dök-
me yük gemisi, konteyner 
gemisi, petrol ve gaz tanker-
leri, açık deniz mühendislik 
gemileri ve diğer denizcilik 
ekipmanlarından oluşuyor.

CSSC yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı'nı seçti
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Pandeminin ilk aylarını hatırla-
yacak olursak; 2020'nin başla-
rında Çin yeni yılı sebebiyle, her 
zamanki gibi fabrikalar kapanmıştı, 
daha sonra tatil uzatıldı, akabinde 
pandemi başladı. Wuhan kapan-
dı/kapanıyor derken, limanlar da 
kapandı. Birçok sefer iptal oldu. 
Gemiler demirde beklemeye geçti. 
Akabinde dünya limanları ya kapan-
dı ya da yavaşladı. Her şey çok 
ani olmuştu. O dönemki hesaplara 
göre gemi kuyruklarının konteyner 
taşıma kapasitesine olan negatif 

etkisi yüzde 11'di! Yani beklemeler 
yüzünden gemi kapasitenin yüzde 
11'i erimiş, verimsiz hale gelmiş-
ti. Sektör için kötü gibi gözüken 
bu dönem, navlunlar bakımından 

"super bull cycle" denilen yükse-
liş trendinin başlangıcıydı. Sektör 
olağandışı güzel bir döneme girdi. 
EBITDA'lar fırladı. 

Pandemi döneminde taşıyıcılar 
azalan talebe tepki olarak kapasi-
teyi, talebe paralel şekilde usulca 
azaltmıştı. Bu şekilde kapasite kul-
lanımını, mali açıdan en kârlı orana 
taşıdılar. Bu kısa hatırlatmadan 
sonra yavaşça detaylara girelim.  

2022 yılında, 2021 yılına 
kıyasla yüzde 4 kayıp 
öngörülüyor
BIMCO, 2022 yılında küresel 

konteyner hareketinin, 2019 yılına 
kıyasla sadece yüzde 1-1,5 oranın-
da artacağını varsayıyor. 2021 yılına 
göreyse yüzde 4 kayıp yaşanacak. 
Yeni inşa edilen gemilerle birlik-
te filo kapasitesi artarken, talep 
düşüyorsa navlun endeksindeki 
inişe şaşırmamak lâzım. 

Sektörün fotoğrafını çektiğimiz-

de kapasite fazlası oluştuğunu söy-
lemek mümkün. Haliyle navlunlar 
da aşağı yuvarlanıyor. 

Geçen yılın ekim ayında, tüketi-
ci talebindeki daralma neticesinde 
yük miktarının azaldığını, gemi-
lerdeki boş slotların arttığını ve 
dolayısıyla taşıma kapasitesinin 
talebin üstünde kaldığını belirt-
miştik. Tahmin ettiğimiz şekilde 
taşıyıcılar arasındaki yük kapma 
oyunları başlamış oldu. Diğer bir 
tanımla "navlun savaşları" başladı. 
Eğer bu tanımlamaya katılıyorsa-
nız, navlun fiyatlarındaki düşüşün 
rekabet kaynaklı olduğunu onay-
lamış oluyoruz. Taşıyıcıların bu 
oyundan kaçması mümkün değil. 
Hatta talep azaldıkça aralarındaki 
mücadele daha da sertleşecek. Bu 
da navlunların daha da düşebilece-
ği anlamına geliyor. 

Shanghai - Los Angeles 
arası navlun, uçak biletine 
yaklaştı
Tuhaf ama 14-15 ay önce gemi-

de boş yer arayan yük sahipleri, 
şu sıralar en düşük fiyat teklifini 
arıyor. Bu durum taşıyıcılar için 

ani bir tecrübe oldu, öyle ki navlun 
endeksi neredeyse Pandemi önce-
si seviyelere geldi. Fırsat dönemi 
devam ediyor. Öyle ki, konteyner 
navlunu, uçak bileti ile aynı değere 
yaklaştı. Şubat ortasında Shanghai 

– Los Angeles arası 40'lık kontey-
nerin navlunu yaklaşık 2 bin dolar. 
Keşke konteyner içinde seyahat 
imkânı olsaydı çünkü aynı rota-
da bir yetişkinin uçakla seyahati 
1.800 dolar civarında! Hatta navlun 
değeri bu şekilde düşmeye devam 
ederse birkaç hafta içinde değerler 
eşitlenebilir.  

"Super Bull Cycle" 
dönemseldir 
Uzmanlara göre, navlun endeksi 

bu döngüyü sıkça yaşıyor. 2017'den 
sonra, 2018 yılında düşmüş, 
2019'da tekrar yükselmişti. İniş-
çıkış farkı hiçbir zaman Pandemi 
dönemindeki kadar sert olmamıştı. 
Bunu özellikle belirtmekte fayda 
var çünkü döngü yükseliş aşaması-
na geçtiğinde 10 bin dolar seviyele-
rine ulaşmasını beklememek lâzım, 
elbette sıra dışı bir olay olmazsa!    

2020 yılından 2022'ye kadar taşı-

yıcılar için kârlı geçen bir dönemdi. 
Konteyner taşıma şirketlerinin; 
faiz, vergi öncesi kârın ("EBIT") 
gelire oranı yani "EBIT marjin" ola-
rak adlandırılan oran 2020 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 2,6 iken 2022 
yılının aynı döneminde yüzde 57,4'e 
yükseldi. Drewry'nin hesaplarına 
göre sektör 2022 yılında 290 milyar 
dolar faaliyet kârı elde etti. 2023 
yılında bu değerin 15 milyar dolar 
seviyesine çakılmasını bekliyorlar. 

Unutmamamız gereken diğer 
bir olgu da şu: Yarış durdurması 
zor bir dinamiktir! Öte yandan, bu 
yarıştan fayda sağlayan bir grup da 
var elbet; yük sahipleri.

Yarışı durdurmak zordur, eğer 
ortam değişmez ise… Ama hiçbir şey 
kalıcı değildir. Elbette gün gelecek, 
küresel enflasyon sona erecek, eko-
nomi süratlenecek, arz-talep den-
gesi yani kapasite olması gereken 
seviyeye ulaşacak. Demek ki bugü-
nün kazananları da ebediyete kadar 
kazanacak değil. Charles Darwin'in 
yazdığı gibi, hayatta kalan tür, deği-
şime en iyi ayak uyduranlardır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
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Navlun yarışı durdurması 
zor bir dinamiktir

Geçen yılın ekim 
ayında "taşıma kapa-
sitesi talebin üstün-
de kalıyor" demiştik. 
Tahmin ettiğimiz 
şekilde taşıyıcı-
lar arasındaki yük 
kapma oyunları baş-
ladı. Taşıyıcıların bu 
oyundan kaçması 
mümkün değildir. 
Talep azaldıkça, 
mücadelenin daha 
da sertleşeceği bu 
ortamda ayakta kal-
maya devam etmek 
zorundalar. Bu da 
navlunların daha da 
düşebileceği 
anlamına geliyor

“On Everything  
That’s On Sea”

Çin’in Shandong Eyaleti’nde-
ki Rizhao Limanı, sıvılaştırıl-
mış doğal gaz (LNG) taşıma 
hizmetlerini optimize etmek 
için bir LNG iskelesi inşa 
etme onayını aldı.

Yeni tesis 150.000 tonluk 

LNG sınıfı gemileri kaldırabi-
lecek LNG rıhtımı ve başka bir 
LNG rıhtımı için ayrılmış ala-
na sahip olan Lanshan Liman 
Bölgesi'nin kuzey operasyon 
alanında bulunan destekleyi-
ci terminallerden oluşuyor.

Yeni rıhtımın inşası, Riz-
hao Limanı’nın kuzey Çin'de 
bölgesel bir enerji merkezi 
olma yolundaki gelişimini 
hızlandıracak ve kıyı LNG 
depolama ve taşıma siste-
minin iyileştirilmesine katkı 

Rizhao Limanı'na LNG rıhtımı ekleniyor sağlayacak.
Ulaştırma Bakanlığı ve 

Shandong Eyalet Hükûmeti 
tarafından ortak bir onay 
alan Rizhao Limanı, kömür, 
demir cevheri, ham petrol ve 
konteyner taşımacılığı için 
bir ana liman olarak geliş-
tirilecek. Limana toplamda 

274 verimli demir alanı ile 
yedi operasyon alanı inşa 
edilecek. 

Geçen yıl, Rizhao Lima-
nı'ndaki kargo çıkışı yurt 
içinde en büyük on kontey-
ner elleçleme limanından 
biri haline gelmesini sağla-
yarak 500 milyon tonu aştı.
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Aile şirketlerinin kurumsallaş-
ma konusunda yaşadığı problem-
ler nelerdir?

Aile şirketlerinin, insan kayna-
ğına, Ar-Ge’ye ve iç-dış kurumsal 
iletişime yatırım yapmamak üzere 
üç temel hatası vardır. Bu şirketlerin 
kurucu babaları, bulundukları orta-
ma göre ortalamanın biraz üzerinde 
zeki, liderlik becerileri olan insanlar-
dır ve bu özellikleri de çevrelerin-
deki insanları peşlerinden sürükle-
melerini sağlar. Girişimci ve gençlik 
dönemlerinde riskler almış çalışkan, 
başarı odaklı ve azimli kişilerdir. 

Tabii ki artık zaman değişiyor. Bu 
değişen zaman içinde iki disiplin çok 
büyük önem kazanıyor. Biri psikoloji, 
diğeri teknoloji. Kurucu babaların 
özelliklerinden bir tanesi de “Ben 
böyle böyle yaparak başarılı oldum 
ve böyle yapmaya devam edersem 
yine başarılı olmaya devam ede-
rim. Çocuklar söylediklerimi yapsın 
yeter” yaklaşımına sahip olmalarıdır. 
Bizi geçmişte başarılı kılan şeyle-
rin gelecekte de başarılı kılacağını 
söyleyemeyiz. Başarılı insanların 
en büyük laneti geçmiş başarıla-
rıdır. Neden? Çünkü “Yaptım oldu” 
ve “Yine yaparsam olur”  mantığı 
yüzünden.

Aile şirketlerinde nesiller arası 
farklılıklardan doğan çatışmalar 
nasıl yönetilmeli?

Aile bağlarının işi hem kolaylaş-
tıran hem de zorlaştıran tarafları 
var.  Kolaylaştıran tarafı çıkar ortak-
lığı, zorlaştıran tarafı ise çocukların 
babalarıyla girdiği rekabet. Babalar 
tek doğrunun kendi tarzları oldu-
ğuna inanır ki bu onları başarılı 
kılmıştır ancak tekrar etmek gere-
kir ki “Başarılı insanların en büyük 
laneti geçmiş başarılarıdır.” Hâlbu-
ki aynı suda iki kere yıkanılmaz. 
Yapılan zamanki koşullarla yapıla-
cak zamanın koşulları aynı değildir. 
Dolayısıyla gençlerin dünyaya açık-
lığından, teknoloji kullanımından 
ve dil bilgisinden istifade edilmeli-
dir. Ancak o gençlerin de terlemeye, 
çok çalışmaya, başarısız oldukları 

zaman da düşüp yeniden kalkmaya 
ihtiyaçları vardır. Eğer aile şirketi 
büyüdüğü dönemde çocuklarına iyi 
bir eğitim vermiş aynı zamanda da 
rahat bir hayat sunmuşsa, çocuk 
o eğitim aldığı yıllarda iş yerin-
de çalışmamışsa ve o iş yerinde 
gerçekten bir iş yapmamış ise o 
zaman da bu çocukların da hayat-
ta başarılı olma ihtimâli azdır. Yani 
burada sorumluluğu yetki vermi-
yor diye sadece babalara yüklemek 
doğru değildir. Böyle babalar vardır 
ancak verilen sorumluluğu kulla-
namayacak şekilde yetişmiş olan 
çok sayıda genç de vardır. Çünkü 
neden? Babalarının ya da büyük 
babalarının mücadele ettikleri güç-
lükle mücadele etmemişlerdir. Bu 
mücadele, çalışma, terleme insan-
lar için psikolojik bağışıklık sistemi 
gibidir. Aşı gibidir. Bu mücadeleler 
insanı geliştirir. Yukarıdan gelip, eli-
ni cebine sokarak akıl vererek bu 
işler olmaz. Bu da gençlerin zaafıdır. 
Ama tabii gençleri bu şekilde yetiş-
tiren anneler ve babalar ise onların 
da sorumluluğu vardır. 

Yetki denetim ve sorumluluk-
lar nasıl olmalı?

Sorumluluk için öncelikle o 
işi yapmış olmak gerekiyor ya da 
yapım sürecinde yer almak gereki-
yor. Bir işin “nasıl yapıldığı”nın içinde 
bulunursanız o işi yapan insanla-
ra saygı duyarsınız. O işin içinde 
bulunmamışsanız, işe yukarıdan 
bakmışsanız o zaman insanlar 
sizin için araçtır. Kızarak, bağırarak 
yönetirsiniz.  İnsan değeri bilmezsi-
niz. Bu da süreci beraber yaşamak, 
zorlukları görmek, insan tabiatını 
görmekle olur. Gençlerin zaafı çok 
kere buradadır. 

Aile şirketlerindeki problemleri 
açık iletişim çözebilir mi?

Aile değerleri çoğu zaman söz-
de kalır. “Biz değerlerimize bağlıyız” 
denir ama o değerler tanımlanma-
mıştır. Bir değere sahip olabilmeniz 
için o değer uğruna bir bedel ödemiş 
olmanız gerekir. Bedel ödemediğiniz 
değere sahip olduğunuzu söyleye-
mezsiniz. Dolayısıyla tanımlanmış 
aile değerleri varsa değerler, kararla-
ra rehberlik yapıyorsa o zaman aile 
değerlerinden söz edebiliriz. Yoksa 

“değerlerimizi koruyalım, değişelim 
ama değerlerimizden vazgeçmeye-
lim” bunlar sözde kalan ifadeler olur. 
Bu değerler nelerdir diye sorsanız,  

“Çok çalışmak” ve “İşi sahiplenmek” 
gibi kavramlar ortaya çıkar. Bunlar 
doğrudur ama tek başına dayanak 
olamaz. 

Aile içinde açık iletişim oldukça 
zordur. Çünkü herkesin birbirine 
karşı bagajı vardır. Kardeşlerin bir-
birine karşı bagajı vardır. Babanın 
çocuklara karşı önyargıları vardır. 

Çocukların babalarına karşı önyar-
gıları vardır. Onun için de açık ileti-
şim olsun, herkes birbiriyle açık bir 
şekilde konuşsun, kulağa hoş gelen 
ama gerçekleşmeyecek şeylerdir. İş 
ne zaman değişir? Çocuklar büyür, 
evlenirler, gelinler ve damatlar dev-
reye girer veya onların çocukları 
yani torunlar büyür işte o zaman 
kıskançlıklar, çekememezlikler baş-
lar ve şirketler dağılır.

Rol bölünmeleri nasıl çözülebilir?
Bunun için aile anayasaları yazı-

lır ve yazıldığı yerde kalır. Çünkü aile 
anayasası yazmaktan kolay bir şey 
yoktur. Aileyle birlikte oturursunuz, 
bol bol dedikodu dinlersiniz birbir-
leriyle ilgili olarak. Zaten şablonlar 
vardır. Mesele yazılanları uygula-
maktır. Yazılanları uygulama nokta-
sına gelince Murphy’nin altın kuralı 
işler. Baba işi bildiği kestirme yoldan 
yapmaya başlar. O zaman zaten her 
şey anlamsızlaşır.

Aile geleneklerinin marka kim-
liği üzerine etkileri nelerdir?

Denizcilik sektörüne baktığı-
nızda birçok uluslararası marka-
nın büyük sermayeler tarafından 
kurulup geliştirilmiş olduğu aile 
şirketleri tarafından oluşturulmuş 
olduğunu görürsünüz.  Orada da 
işe sahip çıkan birçok vasıtayla olur. 
Kardeşlerin işi beraber büyütmesi 
her yerde zordur. Türkiye’de daha 
da zordur. Çünkü dediğim gibi gelin-
ler ve damatlar işin içindedir. Onlar 
işin içine girdiğinde de çatışma ve 
bölünme olur. 

Güç ve otorite eksikliği nasıl 
giderilebilir? 

Kurucu baba iktidarı elinde tut-
tuğu zaman bir gencin kalitesiy-
le hak ettiklerini ortaya koymasını 
engelleyen bir şey varsa bu şirketin 
kaybıdır. Babanın ve ailenin kaybıdır. 
Ama tam tersi sorumluluğu olma-
dan, o sorumluluğu yerine getirecek 
özelliklere sahip olmadan sadece 
soyadı sebebiyle, aile bağı sebebiyle 
bir söz sahibi olmayı istemek aslın-
da markaya zarar verir.  Yaşlı ve 
tecrübeli olmak ne bir avantajdır ne 
de dezavantajdır. Aynı şekilde, genç 
olmak da kendi başına ne dezavan-
tajdır ne de avantajdır. Önemli olan 

yaşın ve tecrübenin veya gençliğin 
nasıl kullanıldığıdır. Bunun hayata 
nasıl yansıdığıdır. Genç olduğu ve 
hayâl kurduğu için söylediklerinin 
doğru olması gerekmez.  Tecrübeli 
olduğu için, bu işi çok iyi bildiği için 
söylediklerinin şu an için geçerli 
olması da gerekmez. Burada denge-
yi kurmak her iki tarafa da düşüyor.  
Tabii ki daha çok da ister istemez 
büyüklere düşüyor. 

Çocukları nasıl hazırlayabilirler? 
Çocukları hazırlamanın yolu 

mümkün olan en erken yaştan iti-
baren, yaz tatillerinde çalıştırmak-
tır. İşin içinde fiilen çalıştırmaktır. 
Yani büroda eli cebinde gezdirmek 
veya zoraki babayla iş yerine gel-
mek değil fiilen çalıştırmak işe yarar. 
Ailelerin çocuklarını 14 yaşından 
itibaren fiziken çalıştırması gerekir. 

Çocuklara liderlik vasfı nasıl 
kazandırılabilir? 

İşte orada ustayla terlerse o 
zaman o ustalarla ilişki kurmayı 
öğrenir. O insanların değerini öğrenir. 
Diğer türlü o insanlara araç olarak 
bakmaya başlar. “O gider, başkası 
gelir. Adam mı yok?” diye düşünür. 
Çalışan canlısı diye bir canlı formu 
yok dünyada, insan var. Çocuk işin 
içine girmezse insanları çalışan ola-
rak görür. 

Aile şirketlerinin büyüme 
potansiyeli nasıl değerlendirirsi-
niz?

Tabii ki daha fazladır. Çünkü 
sahiplik hissi ve sorumluluk var. 

Peki, aile içi çatışmalar bu 
durumu nasıl etkiler?

Aynı zamanda güven problemi 
yok ama profesyonel bir sistem 
ve yöntem var. Onlar da sistem ve 
yöntemle idare ediyorlar. Dolayı-
sıyla aile şirketleri daha dinamik 
ve esnek çalışma imkânına sahip. 
Daha hızlı karar alma imkânına 
sahip. Almanya’ya bakarsanız 
büyük belirli şirketler hariç şir-
ketlerin çoğunluğunu bizim KOBİ 
dediğimiz şirketler oluşturuyor. 
Bunların da hepsi 3-4 kuşaktır aile-
lerin büyüttüğü şirketler. 

Aile şirketlerinde profesyonel-
lere güven sorunu olur mu?

Olmaz mı? Kurucu babanın en 
büyük hayâli doğru genel müdür 
bulmaktır ve hiçbir zaman tatmin 
olamaz. Bu durumda çocuğu için 
de profesyonel için de zor olan şey 
şu; sorumluluk vermek kolay ama 
yetkiyi vermek zor.  “Hep elim üze-
rimde olsun” dediği zaman da bu 
sefer sorumluluğu alan kişi geliş-
miyor. Belli bir süre sonra da zaten 
sorumluluk almamaya başlıyor. 

Ebeveynlerin aile şirketinin 
içinde bulunmak istemeyen 
çocuklarıyla iletişimi nasıl olmalı? 

Çocuk eğer o alanda çalışmak 

istemiyorsa gençlerin kafesini 
açmak ve uçmalarını sağlamak 
gerekiyor. Zaten ideali gencin gidip 
başka bir yerde çalışması, üç beş 
sene gerekiyorsa başka bir sektör-
de çalışıp en az bir kere de terfi 
etmesi ve ondan sonra aile şirketine 
dönmesidir. Ebeveynlerin çocukla-
rını kendi şirketlerine koymaması 
gerekir. Aile şirketlerinde çalışan 
çocuklar kendiyle, kendi dünyasıy-
la sınırlı oluyor. O yüzden tercihen 
farklı bir sektörde profesyonel ola-
rak gidip çalışmalı. Orada terfi etsin 
ve birilerinden emir alsın. Birileri 
ona haksızlık yapsın. Dünya adil bir 
yer değil.  Haksızlık adaletsizlik kaçı-
nılmaz. Haksızlık ve adaletsizlikle 
karşılaşsın. Bunlar insanı büyütür, 
geliştirir ve olgunlaştırır. 

Korumacı Türk aile yapısı 
düşünüldüğünde bunu yapmak 
zor olmaz mı? 

Denizcilik sektöründe İtalyanlar 
aile şirketi yürütme işinde ön plana 
çıkar. Biz de onların kültürüyle ben-
zerlik gösteriyoruz. Onların esnaf 
düzeyinde küçük şirket seviyesi de 
bizden çok farklı değil. Orada da 
benzer sorunlar büyük bir ihtimâlle 
yaşanıyor, sonra birisi alıyor, marka-
yı çıkartıyor ve taşıyor Demek ki bu 
gerçekleştirilebiliyor.

Geçiş süreçleri doğru bir şekil-
de nasıl olmalıdır? 

Babaların konumu şudur, 
“Hepimiz öleceğiz, ben de ölece-
ğim. Tabii ki işi devretmem gerek 
ama ya ölmezsem?” Tam böy-
le bir durum var. Babalar her 
ne kadar öleceklerini bilseler de 
içlerinden bir ses “Ya ölmezsen?” 
diyor ve o yüzden bırakamıyorlar 
ve çocuklarına daha az sorum-
luluk veriyorlar. Her yerde fark-
lı dinamikler işliyor. Ben 30-35 
yaşlarında bir gencin bahsettiğim 
süreçlerden geçti ise bugünün 
dünyasında yönetemeyeceği bir 
işi olduğunu düşünmüyorum. 
Tabii ki bahsettiğim aşamalar-
dan geçmek kaydıyla. Yani 14-15 
yaşlarından itibaren çalışacak, 
bütün süreci bilecek, gidecek 3-4 
sene dışarıda çalışacak. Bu arada 
ona göre de bir eğitim yapmış ola-
cak. Bu şartlar sonrasında bir işi 
babasından daha iyi yöneteme-
yeceğine inanmıyorum. En başta 
ne dedim? Teknoloji ve psikoloji. 
Gençler teknoloji ve psikolojiyi 
babalarından daha iyi bilme şan-
sına sahipler. Babalar psikolojiyi 
daha iyi bilebilir insan yönettik-
leri için ama iyi eğitimli gençler 
benim söylediğim aşamalardan 
geçiyorlarsa teknolojiyi de psiko-
lojiyi de babalarından daha iyi 
bilirler. Sıkıştıkları yerde de baba-
larına sorarlar. 

'Başarılı insanların en büyük 
laneti geçmiş başarılarıdır'

Denizcilik sektörü 
öncülerinin ülkemizde 
ve dünyada aile şirket-
lerinden oluştuğunu 
görüyoruz. Aile şirket-
lerinde kurumsallaşma 
sürecinde yaşanan 
zorlukları, ebeveynler 
ve çocuklar arasında 
yaşanan çatışmaları 
ve Türk aile yapısının 
bu gelişim üzerindeki 
etkileri üzerine psiko-
lojinin iş hayatındaki 
önemine yönelik pek 
çok çalışması ve yayı-
mı bulunan Prof. Dr. 
Acar Baltaş ile bir soh-
bet gerçekleştirdik

Prof. Dr. Acar Baltaş



Mart 2023

 JEOSTRATEJİ 11

Eğitim başta olmak üze-
re birçok alanda bilimsel ve 
düzeltici adımlar atılmalıdır. 
Bir örnek, Almanya’da toplam 
müteahhit sayısı 3.800, Avru-
pa genelinde ise yaklaşık 25 
bin civarındadır. Buna karşın 
Türkiye’de 453 bin müteahhit 
bulunduğu ifade edilmektedir. 
Böyle bir durum bilimsel ve 
ahlakî hangi yöntemle açık-
lanabilir? Öte yandan tarihini 
ve coğrafyasını bilmeyen kit-
lelere doğal afetler ve onların 
yıkıcı etkileri nasıl izah edile-
bilir? Örneğin 18-28 yaş aralığı-
nın 1999 Gölcük depreminden 
yeteri kadar ders aldığını söy-
leyebilir miyiz?

Bu köşede uzun zamandır 
stratejik düşünme ve stratejik 
öngörü konsepti ile harman-
lanan yazılar kaleme alarak 
farkındalık tesis etmeye ve 
karar vericilere farklı projek-
siyonlar sunmaya çalışıyoruz. 
Amacımız ülkemize ve karar 
vericilere katma değer sağlaya-
bilmek. Yaptığımız işin doğası 
gereği insan kaynaklı sorunlara 

çözüm arıyoruz. İnsan aklının 
ürünü stratejileri anlamaya, 
çözmeye, arka planı kavrama-
ya ve karşı stratejiler geliştir-
meye çabalıyoruz.

Oysa yaşanan bir doğal 
afet tüm bunların önüne bir 
set çekip stratejik öngörünün 
anlamını yitirmesine neden 
olabiliyor. Kuşkusuz hiçbir şey 
insan hayatından önemli değil. 
İnsanı yaşatamadıktan sonra 
geri kalan her şey anlamını 
yitiriyor. Stratejik düşünüp 
ufkun ötesine bakmaya çalı-
şırken, cehaletin neden olduğu 
tedbirsizlik ve basiretsizlik sizi 
tüm çıplaklığıyla gerçeklerle 
yüzleştiriyor ve içiniz acıyor. 
Reel politik bu olsa gerek. Garip 
bir ironi…

Jeopolitik, uçsuz bucaksız ve 
derin bir denizdir. Bu denizde 
boğulmamanın temel kuralı 
araştırmacı, donanımlı, bilgili 
ve öngörülü olabilmektir. Jeo-
politik gerçeklik hamaseti, kuru 
gürültüyü ve nobran olmayı 
kaldırmaz. Cehalet en büyük 
hasımdır. İşi ehline bırakmak, 

uygun ve yerinde hamleler yap-
mak şarttır. Nitekim ülkenin 
bekası için uğraşıp jeopolitik 
değerlendirmeler yaparken 
ayaklar yere sağlam basmalı ve 
rasyonel yaklaşım sergilenme-
lidir. Bunları yapmadığınız tak-
dirde bir gün gelir defolarınız 
birer birer ortaya saçılır.

Meydana gelen doğal bir 
afetin yansımalarını stratejik 
bakış açısıyla jeopolitik optik-
ten görmeye çalışmak kolay 
değil. Duygu ve gerçek arasında 
gidip geliyorsunuz. İçiniz kaba-
rıyor. Misal bir taraftan gerekli 
tedbirleri zamanında almaya-
cak, doğal afetlere hazırlıksız 
yakalanacaksınız, diğer taraf-
tan bölgesel güç iddiasını dili-
nize pelesenk edip uluslararası 
arenada lig atlamaya çalışacak-
sınız. Tezat değil mi? Böyle bir 
strateji uygun ve sürdürülebilir 
olabilir mi? İç cephe sağlam ve 
sorunsuz tutulmadan küresel 
meselelere sirayet edilebilir mi? 
Basit sorular zor cevaplar…

Karar vericiler ve stratejik 
akıl sahipleri devletin bekasına 

yönelik tehdit değerlendirme-
si yaparken gerçekçi ve rasyo-
nel bir yaklaşım sergilemeli ve 
yaşanan bunca kayıptan sonra 
doğal afetleri de dikkate alma-
lıdırlar. Zira gelinen aşamada 
maruz kalınan doğal afetlerin 
yıkıcı etkileri millî güç unsur-
larını yıpratma dahası kadük 
bırakma potansiyeline sahiptir. 
Hatırlatalım, milli güç unsur-
ları arasındaki senkronizasyon 
ve düzen bozulursa toparla-
mak zor olur, devamında hadi-
se beka sorununa evrilebilir.

Yaşanan deprem felaketi-
nin manevi boyutunun tarifi 
ve iyileştirilmesi elbette zorlu 
bir süreç. Ancak sonraki aşa-
mada yüzleşilecek ekonomik 
kayıplar, evrilecek öncelikler, 
değişecek kaynak ve gayret 
tahsisleri devlet çarkının işle-
yişini olumsuz yönde etkileye-
bilir. Bu nedenle doğal afetle-
rin yakıcı ve yıpratıcı sonuçları 
iyi hesaplanmalı ve mutlak 
suretle belirlenecek stratejiye 
enjekte edilmelidir. Doğal afet-
leri önlemek için bütüncül bir 

yaklaşım belirlenmeli, yeterli 
kaynak tahsisinde bulunulmalı 
ve bu kaynaklar yerinde kulla-
nılmalıdır. Deprem kuşağında 
yer alan ve kaçınılmaz olarak 
bir deprem ülkesi olan Türki-
ye’de depreme karşı “yekpare 
bir kültür ve strateji” oluştu-
rulmalı, bu istikamette eylem 
planı hazırlanmalıdır.

Unutmayalım, insanımızı eğit-
medikçe, ortak bir bilinç verme-
dikçe doğayla sürdürülen savaşın 
kazanılması mümkün değildir. 
Aksi düşüncenin savunulması 
ise anlamsızdır. Devlet aklı doğal 
afetlere karşı gerekli her türlü 
tedbiri ve önlemi gerek ekonomik 
gerekse kanun koyucu vasfıyla 
artık almalı, devamında sürdür-
meli ve asla taviz vermemelidir. 
Aksi durumda popülist yaklaşım-
lar bizi başa döndürecek, olası 
tüm kazanımlara halel getirecek-
tir. Stratejik öngörü konseptini 
sürdürmenin koşutu öncelikle 
insanı yaşatabilmektedir. Büyük 
devlet iddiasında bulunabilme-
nin koşulu ise akılcı hareket edip 
bilimle barışık olabilmektir. 

Stratejik öngörünün anlamını yitirdiği an...

ACIMIZ BÜYÜK!

1

Bozkurt

Manavgat

Hatay
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Türkiye, fay hatlarının yoğun bir 
şekilde bulunduğu ve tarihi boyun-
ca sarsıntılara uğramış ve hepsin-
de de pek çok canını kaybetmiş 
bir deprem ülkesi. Yakın tarihimi-
zin bilinen en yıkıcı depremi 17 
Ağustos 1999 tarihinde Gölcük’te 
ardından 12 Kasım’da Düzce’de 
gerçekleşmişti ve binlerce canımızı 
kaybetmiştik. Son yıllardaysa 24 
Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da ve 
aynı yıl 30 Ekim tarihinde bu sefer 
İzmir’de gerçekleşen depremlerde 
binlerce insan evsiz kalmış pek çok 
vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 

Anadolu’nun tarihi boyunca 
bölgede pek çok yıkıcı deprem 
yaşandığı çeşitli kaynaklarda görü-
lebiliyor. Nesnel bir biçimde yaşa-
dığımız felaketler hafızalarımızda 
tazeliğini koruyor, tarih boyunca 
benzeri durumların yaşandığına 
kaynaklardan ulaşabiliyoruz. Tüm 
bunların yanı sıra deprem konu-
sunda ve bölgedeki tektonik hare-
ketler üzerine uzmanlaşmış bilim 
insanları da yıllardır Marmara ve 
Doğu Anadolu üzerindeki fay hat-
larının yaratabileceği depremlerin 
olası yıkıcı etkilerinden düzenli ola-
rak bahsediyorlar. 

Tüm bu bilgiler ışığında bir 
mantık yürütüldüğü zaman böyle-
sine yıkıcı afetler yaşayan ve yaşa-
maya devam eden bölge insanın 
artık tamamıyla bir deprem bilin-
cine sahip olduğu düşünülebilir. 
Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde 8 
saat aralıklarla Kahramanmaraş 
merkezli gerçekleşen 7,8 ve 7,5 
şiddetindeki depremlerde ve deva-
mında Hatay’da olan depremlerde 
görüldü ki hiçbir ders alınmamış.

Karasal merkezli gerçekleşen en 
büyük depremlerden birisi olması-
nın yanı sıra uzmanlar tarafından 
da belirtildiği üzere peş peşe bu 
büyüklükte iki depremin yaşanma-
sı ilk defa görülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, deprem felaketinde 44 bin 374 
kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Deprem bölgelerinde, 830 bin 
783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 
bağımsız birimde hasar tespit çalış-
ması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamam-
lanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 
545 bağımsız birimin acil yıkılması 
gereken, ağır hasarlı ve yıkık oldu-
ğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 
bağımsız birimin orta hasarlı oldu-
ğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 
1 milyon 91 bin 720 bağımsız biri-
min az hasarlı, 407 bin 786 bina-
daki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız 
birimin ise hasarsız olduğu tespit 
edildi. Yaşadığımız bu yıkıcı afetten 
sonra milletimiz çok hızlı bir şekil-
de reaksiyon alıp bölge için yardım 
seferberliğine başlarken tüm dün-
ya bir kez daha birlik ve beraberlik 
duygumuzun ne kadar kuvvetli 

olduğunu gördü.
Bu süreçte denizcilik sektörü de 

deprem bölgesi için tüm imkânla-
rını seferber ederken bölgeye giden 
insanî yardım malzemelerinin yanı 
sıra denizyoluyla İskenderun Lima-
nı’na ulaştırılan iş makineleri de 
kurtarma çalışmaları için oldukça 
önemliydi. Ayrıca limana yanaştırı-
lan Deniz Kuvvetlerimize ait çıkar-
ma gemileri, personel nakliye gemi-
si ile sivil bahriyeye ait yolcu gemi-
leriyle depremde yaralanan vatan-
daşlarımız için sağlık ve konaklama 
hizmetlerinin verilmesi de sağlandı. 

Deprem sürecinde denizciler 
tarafından gerçekleştirilen bazı 
çalışmaları ve yardımları okuyucu-
larımız için derledik. Haberimizde 
yer alan kurum ve kuruluşların 
yanı sıra sivil ve askerî bahriyenin 
hemen her kesiminden bildiğimiz, 
yardımlarını duyurmayı doğru bul-
mayan veya duyurmayan pek çok 
sektör üyesi de bu çalışmaların 
içerisinde yer aldı. Depremden etki-
lenen vatandaşlarımız için ellerin-
den gelen tüm desteği gösteren ve 
özveriyle çalışma içinde bulunan 
denizcilerimizin denizde yardım-
laşma esastır şiarıyla yaşadığımız 
bu zor günlerde ve devamında mil-
letimizin yanında olacağına inan-
cımız tam.

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı
Deniz Kuvvetlerimiz böl-

gedeki depremzedelere insanî 
yardım götürmek ve kurtarma 
operasyonlarına katkıda bulun-
mak üzere pek çok unsuruyla 
görev aldı. Millî Savunma Bakan-
lığı, Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG 
SANCAKTAR ve TCG BAYRAK-
TAR gemilerinin deprem bölge-
sine iş makinaları ulaştırmak 
için Mersin’e doğru yola çıktığını 
duyururken yola çıkan gemiler-
de uyku tulumu, battaniye, çadır 
ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzeme-
leri ve arama-kurtarma teçhizat-
larının da bulunduğu belirtildi. 
TCG İskenderun gemimiz ise 
İskenderun Limanı’ndan Mersin 
Limanı’na yaralı tahliyesi ger-
çekleştirdi. Ayrıca İstanbul Ter-
sanesi Komutanlığı, İzmir Ter-
sanesi Komutanlığı personelleri 
bölgeye yardım kolileri hazırla-
yıp ulaştırdılar. Gölcük Tersane 
Komutanlığı personeli depremde 
arama kurtarma faaliyetlerinde 
bulunup umut oldular.

Bölgede görev alan TCG Bayrak-
tar gemisinde bir kız bebek dünya-
ya geldi. Bayraktar’da doğan bebeğe 
Hatice adı verilirken göbek adı ise 
Bayraktar Gül oldu. Hatice Bayrak-
tar Gül, TCG Bayraktar gemisinde 
doğan ilk bebek oldu.

Kurtarma çalışmalarında da 
etkin bir biçimde yer alan Deniz 
Kuvvetleri personeli pek çok hayata 

ikinci bir umut oldu. Yapılan çalış-
malarda, 222’nci saatte 42 yaşın-
daki Melike İmamoğlu sağ olarak 
kurtarıldı. 2’nci Deniz İstihkâm 
Arama Kurtarma (DİSAK) Timi’nin 
dinleme cihazlarıyla tespit ettiği 
ve AFAD ile koordineli bir şekil-
de kurtardıkları Melike İmamoğlu, 
ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-

ğı Denizcilik Genel Müdürlüğü de 
depremin ilk gününden itibaren 
bölgeye insanî yardım ve ekipman 
sevkiyatında önemli çalışmalar 
yürüttü.

Bakanlık tarafından yapılan 23 
Şubat tarihli açıklamada bölgeye 
denizyolu üzerinden yapılan sevki-
yatlar belirtildi. Buna göre;

12 ticari gemi seferini tamam-
ladı. 3 destek gemisi, 4 feribot, 41 
balıkçı gemisi ve 4 yangın söndür-
me römorkörü görev aldı. 

Depremzedelerin konaklama 
hizmeti için ise 1 yolcu gemisi, 940 
kişilik kamara ve 1116 kişilik yolcu 
salonu tedarik edildi.

Bölgede görev alan gemiler ile; 
403 iş makinesi, 493 tır insanî yar-
dım malzemesi, 75 muhtelif araç, 
253 yaşam konteyneri, 8 akaryakıt 
tankeri ve 909 destek personelinin 
intikali sağlandı.

Ayrıca söz konusu gemiler böl-
geden dönerken 1451 depremze-
denin ve 250 aracın da tahliyesini 
gerçekleştirdi.

Gemi Mühendisleri 
Odası (GMO)
TMMOB Gemi Mühendisleri 

Odası (GMO) da deprem bölgesi 
için başlattığı yardım kampanya-
sıyla üyelerinden gelen bağışlarla 
birlikte bölgeye yardım gönderiyor. 
Oda’nın çağrısına destek veren 
üyelerin katkılarıyla şu ana kadar 
300 bin TL toplanırken bu para ile 
yapılan yardımlar tek tek üyelerin 
bilgisine sunuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası
İMEAK Deniz Ticaret Odası 

(DTO) da Kahramanmaraş ve çevre 
illerde 6 Şubat 2023 tarihinde mey-
dana gelen büyük deprem felake-
tinin ardından ilk günden itibaren 
şubeleriyle birlikte bölge halkının 
yaralarını sarmak için Oda’ya üye 
şirketlerle seferber oldu.

İMEAK DTO tarafından hazır-
lanan konteyner, jeneratör, soba, 
uyku tulumu, battaniye, taşınabilir 
şarj cihazı (powerbank), pil, gıda, su, 
temel tüketim malzemeleri, bebek 
ürünleri, giyim malzemeleriyle bir-
çok ürünü taşıyan 26 TIR Kahra-
manmaraş ve Hatay’a gönderildi. 
Bölgeye gönderilen ihtiyaç madde-
leri, mülki idare amirleri ve AFAD 
koordinasyonunda ihtiyaç sahiple-
rine dağıtılmaya devam ediyor. Ayrı-

ca DTO üyelerinden gönüllülerin 
de desteğiyle TOBB ile koordineli 
depremzedeler için konutlar inşa 
etmeyi planlıyor.

İskenderun Şubesi vasıtasıy-
la ilçede yemek hizmeti verecek 
bir aşevi oluşturuldu. Aşevinin 20 
günlük ihtiyacını karşılamak üzere 
satın alınan 32 ton gıda maddesi 
bölgeye gönderildi.

Aşevinde, sabahtan öğleye kadar 
ve akşam aynı anda 500’er kişiye 
olmak üzere yemek dağıtımı ger-
çekleştirilecek. Aşevinde bulunan 
fırın vasıtasıyla günlük 1000 adete 
kadar ekmek dağıtımı da yapılacak.

Antalya Şubesi ve QTerminals 
Antalya işbirliğiyle hazırlanan Dep-
rem Yardım Gemisi, Hatay ili Arsuz 
ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı'nda 
bulunan Hatay Deniz Otobüsleri 
İskelesi (HADO)’ne bağlanarak dep-
remzede vatandaşlarımıza, konak-
lama ve yemek imkânı sunarken, 
yardım dağıtımına da başladı.

İMEAK DTO ayrıca sektör tem-
silcilerinin yardımlarını da paylaştı. 
Buna göre; Denizcilik Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda Oda 
Üyeleri denizyolu taşımacıları, Ro-
Ro gemilerini ücretsiz olarak deprem 
bölgesine yardım için hizmete sok-
tu. İzmir Aliağa’dan yola çıkan Sev-
gi İmamoğlu kosteri ile Çeşme’den 
kalkan Ulusoy-5 ve İstanbul’dan yola 
çıkan Pergamon Seaways, Transfigh-
ter, Lider İlyas ve İstanbul N Ro-Ro 
gemileri İskenderun Limanı’na pre-
fabrik konut, yaşam konteynerleri, 
jeneratörler, TIR’larla insanî yardım 
malzemesi, iş makineleri, akaryakıt 
yüklü tankerleri taşıdı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 
tarafından İskenderun’a gönde-
rilen Adnan Menderes feribotu, 
deprem bölgesinden vatandaşları 
tahliye etti.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri 
Birliği (GİSBİR) ve Gemi İnşa Sana-
yi A.Ş. (GİSAŞ), 3 tır, 1 kamyon ile 
1 ambulans ve gönüllü 60 kişilik 
ekibi taşıyan 2 otobüsün yanı sıra 
çok sayıda konteyner evi deprem 
bölgesine gönderdi.

Turkon Line, AFAD ile ortak sür-
dürdüğü projeyle konteynerleri 
yaşam alanı haline getirme çalışma-
larını sürdürüyor. Isıtma ve soğut-
ma sistemiyle beraber buzdolabının 
da bulunduğu konteyner evlerde 6 
kişinin kalması planlanıyor.

Karadeniz Holding, 3.000 kişinin 
yaşayabileceği 2 yüzer yaşam ken-
tini Hatay-İskenderun'a gönderece-
ğini açıkladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası tara-
fından bölgeye gönderilen yardım 
malzemeleri ana kalemler itibarıy-
la şöyle oldu:

Genel Olarak Deprem 
Yardım Malzemeleri
n 26 TIR yardım malzemesi

n Konteyner 10 adet
n Seyyar WC 490 adet
n Jeneratör 31 adet
n Elektrikli ısıtıcı- soba 
4.500 adet
n Taşınabilir şarj cihazı 
(powerbank) 1.500 adet
n Uyku tulumu 1.300 adet
n Battaniye-yorgan 
2.552 adet
n Yetişkin giyim 14.282 adet
n Bebek-çocuk giyim 
6.128 adet
n Çocuk bezi 457 koli
n Gıda 44.755 kg/21.637 koli
n Temizlik-hijyen ürünü 
3.737 koli/5.123 kg
n Pet şişe içme suyu 
118.270 litre
n Su deposu 6 adet
n Mutfak tüpü 120 kg
n Çadır 16 adet
n Şişme yatak 12 adet 
n Çadır sobası 5 adet

Mersin Deniz Ticaret Odası
Tüm Türkiye’yi sarsan Kahra-

manmaraş merkezli depremler 
nedeniyle 10 kentte yaşanan yıkı-
mın ardından Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin girişimiyle Mer-
sin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile 
Silifke, Erdemli ve Anamur Ticaret ve 
Sanayi Odaları hızla harekete geçe-
rek depremzedeler için seferber oldu.

Mersin ve Adana’dan 28 büyük 
balıkçı gemisi ile sürekli olarak 
insanî yardım malzemesi, seyyar 
tuvalet, jeneratör ve gıda malze-
meleri Samandağ Çevlik Balıkçı 
barınağına taşınırken, bu tekneler 
dönüşlerinde depremzede vatan-
daşların bölgeden tahliyesini de 
gerçekleştirdiler.

Mersin Valisi Ali Hamza 
Pehlivan’ın, depremden en çok 
etkilenen kentlerden biri olan 
Hatay’da koordinasyon vali-
si olarak görevlendirilmesinin 
ardından MDTO, Silifke TSO ve 
Erdemli TSO işbirliğinde, ısıtı-
cı ve battaniye içeren yardım 
kolileri ilk gün, Hatay’ın Kırık-
han ilçesine gönderildi. Yardım 
kolileri 6 Şubat gecesi Vali Ali 
Hamza Pehlivan’ın koordinasyo-
nundaki ekiplere ulaştırıldı.

MDTO ve Anamur TSO’nun yar-
dım kamyonları ise 7 Şubat akşamı 
yola çıktı. Tarsus Ticaret Borsası ile 
MDTO üyelerinin de destek verdi-
ği, içerisinde battaniye, jeneratör, 
fener, çorap ve bebek bezi, su ve 
kuru gıda gibi malzemelerin bulun-
duğu yardım kolileri İskenderun’a 
gönderildi.

MDTO ayrıca; depremin Mer-
sin’de de çok şiddetli hissedilmesi 
nedeniyle evlerine girmeye çekinen 
ve geceyi dışarıda geçirmek duru-
munda kalan personeline hizmet 
binasını açarak, personelinin aile-
leri ile birlikte geceyi güvenli bir 
ortamda geçirmesini sağladı.

Deniz kültüründe dayanışma esastır
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Türkiye Gemi İnşa 
Sanayicileri Birliği (GİSBİR)
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri 

Birliği (GİSBİR), Gemi İnşa Sanayi 
A.Ş. (GİSAŞ) ve GİSBİR’e üye tersa-
neler de bu seferberliğe dâhil ola-
rak ihtiyaç duyulan malzemeleri 
temin ederek bölgeye göndermek 
adına hızla harekete geçti. 

GİSBİR üyelerinden gelen yar-
dım malzemeleri GİSAŞ 7A şan-
tiyesinde paketlenerek bölgedeki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
için demiryolları, karayolları ve 
denizyolları olmak üzere sevkiyat 
organizasyonları yapıldı. 

Tersanelerin uzman ekiplerin-
den oluşan 60 kişilik gönüllü kur-
tarma personeli otobüslerle bölgeye 
ulaştırıldı. GİSBİR ambulans firma-
sından 5 kişilik bir sağlık ekibi oluş-
turularak bölgeye gönderildi. Kan 
bağışı için üyelere yönlendirilmeler 
yapıldı. Gönderilen yardım malze-
melerini takip ederek ivedilikle ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılmasını sağ-
lamak için yardımlardan sorumlu 
personeller bölgeye gönderildi. 

Tedarikinde zorluk yaşanan 
WC-duş kabinlerinin GİSBİR üyeleri 
tarafından üretilmesi için çalışma 
başlatıldı. Adıyaman Valiliği koordi-
nasyonu ile konteyner köyü kurul-
ması için 30.000 m2 arazi tahsisi 
sağlanarak kanalizasyon ve tesviye 
işlemleri başlatıldı. Depremin duyul-
masından itibaren hızla harekete 
geçen GİSBİR, ilk etapta 8 tır ve 1 
kamyon yardım malzemesini Adıya-
man, İskenderun, Hatay illerimizde 
bulunan afet merkezlerine ulaştırdı.

Öte yandan Lowbed, Eskavator, 
Bobcat, Loder, kamyon, teleskop vinç 
vb. iş makineleri bölgeye sevk edildi. 
GİSBİR üye tersaneleri ile birlikte 85 
tuvalet kabini ve 129 yaşam kontey-
nerini bölgeye göndererek, kontey-
ner kent alanlarının oluşturulması 
için desteklerine devam ediyor.

İBB Şehir Hatları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB) de deprem bölgesine yaptığı 
pek çok yardımın yanı sıra Orhan-
gazi ve Osmangazi gemilerini de 
bölgeye gönderdi.

İDO tarafından İBB’ye devredi-
len ve atıl durumdaki gemiler geç-
tiğimiz sene gemi söküme gönderi-
lecekken, TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu GEMİMO YK Başkanı Yaşar 
Canca’nın hazırladığı olası doğal 
afetler için bekletilmesi önerisinin 
yer aldığı kapsamlı raporu sonrası 
İBB gemileri filoda tutmuştu. Dep-
rem olunca Şehir Hatları A.Ş. Genel 
Müdürü Sinem Dedetaş, gemile-
rin Hatay için yaşam alanı olarak 
1 gün içinde gerekli dönüşüm ve 
donatımlarını yaptıklarını açıkladı. 
UAB Denizlik Genel Müdürlüğü ise 
bu gemilerin bölgeye gitmesine izin 
verdi.

Gemilerden Orhangazi feribotu-
nun yaşam alanı, Osmangazi’nin 
ise transfer amaçlı planlandığını 
belirten Dedetaş, “Özellikle sağlık, 
rehabilitasyon ve kreş hizmetlerini 

profesyonel personelimizle yürü-
teceğiz. Samandağ ve Antakya’da 
dışarıda yaşayan vatandaşlarımız 
gemimizde misafir edilecek. Ne 
kadar kalmak istiyorlarsa Orhan-
gazi gemisinin içindeki yaşamla-
rı devam edecek. Transfer olmak 
istiyorlarsa, Osmangazi gemisi ile 
liman planlamalarını yapacağız. 
Gemileri 250 kişilik bir ekiple 24 
saatte hazırladık. Temizlik, güven-
lik, mutfak, sağlık hizmetleri ile 
geminin kendi personeli toplam 
109 kişi hizmet verecek” dedi. 

Orhangazi gemisinde 3 öğün, 
bin 200 kişilik yemek çıkartabilecek. 
Gemide; mutfak, duş ve tuvaletler, 
revir ve psikolojik danışma odaları, 
bir tanker yakıt yer alıyor. Gemi 
içerisinde deprem felaketinden etki-
lenen çocuklar için de oyun alan-
ları oluşturuldu. Gemide mürette-
bat, sağlık personeli, psikolog, şoför, 
mutfak personeli, güvenlik persone-
li ve kreş öğretmeni ile toplam 109 
personel afetzedelere destek olacak.

Yüzer Yaşam Kentleri 
deprem bölgesine gidiyor
Karadeniz Holding, Türkiye tari-

hinin en yıkıcı felaketlerinden biri 
olan depremin ardından, insani 
yardım amacıyla kullanılmak üze-
re 3 bin kişinin barınabileceği iki 
acil yardım gemisini (Yüzer Yaşam 
Kentleri) süratle bölgeye gönderiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 
Karadeniz Lifeship Yüzer Yaşam 
Kentleri projesinin, depremin 
yarattığı derin yaralara merhem 
olmasının umulduğu belirtildi. Şir-
ket yetkilisi “Yüzer Yaşam Kent-
leri, lojistik ya da karasal altyapı 
gerektirmediğinden anında kulla-
nıma hazır; tüm hava koşulları-
na ve doğal afetlere dayanıklı ve 
kendine yeten yüzer konaklama 
ve acil yardım gemileridir. Karade-
niz Holding olarak tüm varlık ve 
enerjimizi bu projeye, depremden 
etkilenen vatandaşlarımıza bir an 
evvel hizmet verebilmek amacıy-
la odakladık. Tamamen bedelsiz 
olarak gerçekleştirilecek olan bu 
projenin amacı, zaten büyük bir 
yıkım yaşamış vatandaşlarımıza 
zaman kaybetmeden güvenli bir 
liman sağlayabilmek,” dedi.

Depremzede ailelerin barına-
bilecekleri, 3 bin kişinin yaşaya-
bileceği iki Lifeship Yüzer Yaşam 
Kenti bölgeye sevk edilmek üzere 
hazırlanıyor. Tam donanımlı (buz-
dolabı, televizyon, klima vb.) yaşam 
alanlarının yanı sıra, eğitim, sağlık, 
aş evi ve sosyal alanları ile modern 
bir kentin tüm imkânlarına sahip 
olan Lifeship Yüzer Yaşam Kentleri, 
gerekli işlemlerin tamamlanması-
nın ardından en kısa sürede Hatay-
İskenderun’da hizmete girebilecek.

Yüzer Yaşam Kentleri’ne ek ola-
rak, Karadeniz Holding filosundaki 
bir Ro-Ro gemisi Emre Bey (ex-
Transfighter), Ulaştırma Bakanlı-
ğı’nın talimat ve koordinasyonları 
çerçevesinde İstanbul-İskenderun 
arasında lojistik destek ve yardım 

sağlamak için görevlendirildi.
Şirketin deprem bölgesine gön-

dereceği gemilerden Süheyla Sultan 
gemisi, 28 Şubat’ta Yalova’dan İsken-
derun Limanı’na doğru yola çıktı.

Global Yatırım Holding
Depremin ilk anından itibaren 

iştirakleri ile birlikte deprem böl-
gesindeki ihtiyaçları gidermeye 
odaklanan Global Yatırım Holding, 
dünyadaki tüm kruvaziyer gemi 
firmalarının yönetimine mektup 
gönderdi. Müsait olan gemilerin, 
barınma, yeme/içme, ve sağlık hiz-
metlerinde kullanılmak üzere afet 
bölgelerine sevk edilmesi çağrısın-
da bulunan Global Yatırım Holding, 
işlettiği 26 limanında depremzede-
ler için bağış topluyor.

Deprem bölgesine ilk andan iti-
baren temel ihtiyaç malzemeleri 
başta olmak üzere doğalgaz desteği, 
akaryakıt, çadır, yaşam konteyne-
ri gibi yardımlarda bulunan Global 
Yatırım Holding ve iştirakleri, güven-
li bölgelere ulaşmak isteyen dep-
remzedelere ulaşım, barınma gibi 
destekler vermeye devam ediyor.

Müsait olan gemilerin, barınma, 
yeme/içme, ve sağlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere afet bölgelerine 
sevk edilmesi çağrısında bulunan 

şirket, işlettiği 26 limanında dep-
remzedeler için bağış topluyor. Ayrı-
ca Ege Ports Kuşadası Limanı da 
kışlık kıyafetleri bölgeye ulaştırdı.

Yardımların denizyolu ile yapıl-
ması için kamu kurumları ile görüş-
meler yürüten Bodrum Kruvaziyer 
Limanı, bölgeye gidecek olan askerî 
geminin buraya yanaşmasını sağ-
ladı. Tüm yardım malzemeleri Bod-
rum Kruvaziyer Limanı çalışanları 
tarafından gemiye yüklenirken, 
limanın lojistik amaçlı olarak kul-
lanılmasına başlandı. Deprem böl-
gesine küçük iş makineleri sevk 
edecek TransFighter isimli RoRo 
gemisinin de Bodrum Kruvaziyer 
Limanı’na yanaşması sağlanarak, 
toplanan yardım malzemelerinin 
gemiye yüklenmesi sağlandı. Ege 
Port Kuşadası’nın tam teçhizatlı 
olarak bölgeye gönderdiği yaşam 
konteynerleri her iki limanın bağış-
ları ile gıda, su, tıbbi malzeme gibi 
temel malzemelerle dolduruldu.

Bölgenin enerji ihtiyacına 
destek verildi
Deprem bölgesine 14 adet 

yaşam konteyneri 4 tır dolusu gıda, 
içecek ve genel ihtiyaç malzemeleri 
gönderen Consus Enerji ve Stra-
ton Maden, aynı zamanda 1 tanker 

akaryakıt ve kışlık çadır yardım-
larında bulundu. Consus Enerji, 
bölgeye araç tahsis ederek Adıya-
man Havalimanı’ndan mahallelere 
yemek dağıtımına destek verdi.

Deprem bölgesine 10 adet yaşam 
konteyneri gönderen Naturelgaz da 
bölgedeki sağlık kuruluşu ve hasta-
nelerin enerji ihtiyaçlarını karşıla-
mak adına doğalgaz desteği sağladı.

İstanbul Portföy Yönetimi de 
AKUT’a 500 bin liralık maddi des-
teğin yanında Turkonfed aracılığı 
ile satın alınan 9 adet jeneratörü 
bölgeye ulaştırdı.

Depremzedeler 
misafirhanelerde ağırlanıyor
Toplamda 51 kişilik olan Global 

Gönüllüleri (GG) Grubu, hayvan 
dostları, barınma ve gıda yardımı, 
çocuk olmak üzere 3 başlık altında 
toplanarak, yardımlarını organize 
etti. Global Gönüllüler, depremze-
deleri bölgedeki barınma, yemek 
gibi ihtiyaçların giderildiği noktalara 
yönlendirirken, bölgeden ayrılmak 
isteyenleri de organize etti. Barınma 
ihtiyacı için aileleri Van AVM, Bod-
rum Kruvaziyer Limanı gibi şirket-
lerin misafirhanelerine yönlendiren 
Global Gönüllüler, bölgeye çadır, ısı-
tıcı ve gıda yardımı da sağladı.
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Dr. Cihangir Dumanlı

Yunanistan'ın Girit güneyinde 
karasularını 12 mile çıkartma planı

ABD’nin siyasi ve askeri deste-
ğini arkasına aldığını değerlen-
diren Yunanistan son zaman-
larda Girit Adası’nın güneyinde 
karasularını 12 mile çıkartma 
niyetini çeşitli kaynaklardan 
dile getirmektedir.

İlk bakışta “Girit’in güneyin-
deki karasularının genişletilme-
si bizim deniz yetki alanlarımıza 
zarar vermez.” gibi bir düşün-
ce akla gelebilirse de bu çok 
yanlıştır. Çünkü: Karasularını 
genişletme Yunanistan’ın kuru-

luşundan beri Türkiye aleyhi-
ne genişlemeyi öngören uzun 
vadeli planının bir parçasıdır.

Yunanistan Ege’de karasu-
larını genişletmesi Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi (BMDHS)’ne aykırıdır. 
Ege özel bir denizdir 12 mil genel 
kuralı burada uygulanamaz. 
Ayrıca Sözleşme’nin 300’üncü 
maddesindeki iyi niyet ve hakka-
niyet ilkesine de aykırıdır.

Karasularını genişletmekle 
üzerindeki hava sahası ve deni-

zin altındaki ekonomik kaynakla-
ra da haksız olarak egemen olur.

Girit güneyinde karasularının 
genişletilmesi Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon kaynaklarının pay-
laşımında Yunanistan’a haksız 
bir avantaj sağlar.

Bu hamle Türkiye’nin tepki-
sini ölçmek için yapılmaktadır. 
Göz yumulduğu takdirde “salam 
dilimi” taktiği ile diğer ada-
larda da aynı şeyi yapabilir ve 
Türkiye’yi Ege’de hapsedebilir. 

1995 yılındaki TBMM’nin 

kararı doğrultusunda bu bizim 
için bir savaş sebebidir (Casus 
belli).

“Girit’in güneyi” tabirinin tam 
olarak nereyi kapsadığı belir-
sizdir doğu- batı yönündeki 
yan sınırlar neresi olacaktır? 
Karasuları doğu-batı yönünde 
de genişletilirse Türkiye’nin 
Ege’den Akdeniz’e çıkış kapıları 
kapanabilir. Yunanistan savaş 
gemilerimizin zararsız geçiş 
hakkına engel çıkartabilir. Ege 
ve Doğu Akdeniz’deki deniz-

hava tatbikatlarımız kısıtlanır. 
Hava sahası sorununa benzer 
sorunlar yaşanır. 

Sonuç: 
Yunanistan’ın Girit’in güne-

yinde karasularını genişletme-
si kabul edilemez. Önalıcı bir 
yaklaşımla olayın krize dönüş-
mesini beklemeden gereken 
diplomatik uyarılar erken-
den yapılmalı; bu diplomasi 
Donanmamızın caydırıcı faali-
yetleri ile desteklenmelidir.

30'dan fazla denizcilik kuru-
luşu ve şirket, Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel Sekrete-
ri'ne Ukrayna limanlarında 
mahsur kalan 331 denizci 
ve 62 geminin derhâl ser-
best bırakılmasına öncelik 
vermeye çağırdı.

Savaşın başlangıcından 
bu yana, uluslararası deniz-
cilik topluluğu sürekli ola-
rak mahsur kalan denizci-
lerin derhâl tahliye edilmesi 
çağrısında bulunuyor. 12 ay 
önce, 2 binden fazla deniz-
ciden oluşan mürettebata 
sahip 112 gemi, Karadeniz 
ve Azak Denizi'ndeki Ukray-
na limanlarına yanaşmıştı. 

Uluslararası Deniz Ticaret 
Odası (ICS), bugün, araların-
da Odessa ve Mariupol'un 
da bulunduğu dokuz liman-
da 62 gemide 331 denizcinin 
mahsur kaldığını açıkladı.  

Sektör kuruluşları, mah-
sur kalan denizcileri güven-
li bir yere geri döndürmek 
için derhal harekete geçil-
mesi çağrısında bulurken 
BM Genel Sekreteri António 
Guterres'e de açık bir mek-
tup gönderdiler.  

Mektupta, “Denizcileri-
miz endüstrimizin kalbidir 
ve unutulamazlar. 12 aydır 
kontrollerinin çok ötesinde 
bir krizin içindeler. Hayatları 
pahasına iş yapmaya zor-
lanmaları kabul edilemez,” 
ifadeleri kullanılıyor.

Denizcilerin, Karadeniz 

Tahıl Koridoru'nu gerçekleş-
tirmek ve dünyanın hayati 
öneme sahip tahıl teslimat-
larını almaya devam etmesi-
ni sağlamak için kahraman-
ca çalıştığının vurgulandığı 
mektupta, “Türkiye’nin 
Ukrayna ve Rusya arasın-
da başarıyla arabuluculuk 
yaptığı Karadeniz Tahıl Kori-
doru’ndaki Birleşmiş Millet-
ler'in görevini ve sizin lider-
liğinizi tanıyor ve kutluyoruz. 
Bu sayede Ukrayna'dan en 
çok ihtiyaç duyulan gıdala-
rın kritik toplumlara sevki-
yatlarının güvenli bir şekilde 
geçişine izin verdildi ve fiyat-
larının kontrolden çıkması 
engelledi. Karadeniz Tahıl 
Koridoru’nun devam eden 
başarısını desteklemeye 
kararlıyız, ancak bu, masum 
denizcilerin hayatları paha-
sına olamaz. Şimdi harekete 
geçilmesi gerekiyor,” açıkla-
ması yapıldı.

Denizcilerinin hayatla-
rının riske atılamayacağı-
nın belirtildiği mektupta, 

“Denizcilerimiz olmasaydı, 
hayati öneme sahip tahıl 
sevkiyatlarının Ukrayna 
limanlarının dışına taşınma-
sı mümkün olmazdı. Deniz-
cileri ve gemilerini tahliye 
etmenin zorlukları olsa da 
yine de birinci öncelik olma-
lıdır. Aksi takdirde denizcile-
rimizin hayatını riske atmış 
oluyoruz ve bu kabul edile-
mez,” denildi.

Ukrayna'da mahsur 
kalan denizciler için çağrı
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The Federal Reserve announced 
on 1 February that it had raised 
its key federal funds rate by 25 
basis points, setting the rate as 
4.75 percent. US employment data 
came in above expectations: total 
nonfarm payroll employment rose 
by 517,000 in January 2023 and the 
unemployment rate changed little 
at 3.4 percent. 

US economic activity in the ser-
vices sector grew in January, with 
the ISM Services PMI registering 
55.2 percent, while ISM Manufac-
turing PMI coming in at 47.4 per-
cent, below expectations. Annual 
US consumer inflation came in at 
6.4 percent in January, easing from 
6.5 percent in December, accord-
ing to figures released 14 February. 

Fed officials, who are stick-
ing to a tight monetary policy to 
bring inflation back to 2 percent, 
emphasized that they will con-
tinue strict fiscal policies. 

The dollar index, which mea-
sures the greenback against six 
peers, continued to dominate the 
markets due to selling as a reac-
tion by traders it went above 101, a 
level critical both technically and 
psychologically. 

Eurozone rate increases, 
inflation going down
The euro area's annual con-

sumer inflation rate hit a sev-
en-month low of 8.6 percent in 
January – in line with expecta-
tions– according to data released 
23 February. The European Central 
Bank on 3 February confirmed 
expectations of a 50 basis point 
interest rate increase, taking its 
key rate to 3 percent. The inter-
est rates on the marginal lending 

facility is 3.25, and as per employ-
ment data released 1 February, 
the unemployment rate in the 
eurozone rose to 6.6 percent. In 
Germany, the driving nation in 
the eurozone, the inflation rate 
for January came in at 8.7 percent, 
marking a partial decrease. 

UK data shows 
unexpected bounce
UK servicing purchasing man-

agers index (PMI) data for January 
came in at 48.7 percent, above 
expectations. Manufacturing PMI, 
which came in at 47 percent, was 
also above expectations. Unem-
ployment data released on 3 Feb-
ruary came in at 3.7 percent - in 
parallel with expectations – show-
ing that the employment level has 
remained balanced. The central 
bank set its key rate at 4 percent 
after a 50-basis-point increase. 
The inflation rate hasn’t gone 
back to the targeted level just yet, 
but according to data released 
15 February, it came in at 10.1 
percent, seen as a positive devel-
opment. 

Asian markets remain 
balanced
The Caixin China General Man-

ufacturing PMI edged up to 49.2 
in January 2023 below the market 
consensus of 49.5. Chinese infla-

tion continued to fall and slid to 
2.1 percent in January, according 
to data released 10 FEbruary. PBOC, 
the Chinese central bank, left its 
lowest loan rate unchanged at 
3.65 percent. The Austrian central 
bank increased its key rate by 
25 basis points, setting it at 3.35 
percent. 

Rate reductions continue 
domestically
The annual inflation rate in 

Türkiye fell for a third consecutive 
month to 57.7% in January of 2023, 
the lowest since February of 2022, 
but higher than market forecasts 
of 53.5%. Industrial production 
announced on 10 February came 
in above expectations at -0.2 per-
cent, while unemployment rose 
by 10.3. Retail sales date came in 
at 21.8 percent, above expecta-
tions. The Central Bank of Türkiye 
(TCMB) decreased its key interest 
rate by 50 basis points, down to 8.5 
percent. Volatility in the country's 
main stock market, Borsa Istan-
bul, remained seriously high. On 
average, the dollar rate remained 
stable at 18.80 against the Turkish 
lira throughout February. 

Dollar dominance in 
place globally
As profit sales in the gold mar-

ket continued, gold tested levels 
below $1,825 an ounce. The British 
Pound and euro were among the 
major currencies sliding against 
the dollar throughout the month 
of February. Early year rises in US 
yields didn’t last long. A short lived 
rally in crypto markets in January 
also continued into February in 
good news for crypto investors. 

Mart 2019March 2023

March 2023 Year:15 Issue: 183 Turkish Shipping & Economy Newspaper

Tersan Shipyard has signed a 
contract for the construction of 
a new, unique forward-looking 
fishing vessel for their long term 
partner Leinebris AS. 

The previously built fishing 
vessel Leinebris was delivered 
in 2015 by Tersan Shipyard and 
has a successful track record 
in fishing. The new vessel will 
also be named as Leinebris and 
has been developed on the suc-
cessful groundwork of her pre-
decessor. 

The new Leinebris will be the 
first vessel equipped to allow 
employing three different fish-
ing methods including longlining, 
seining and net fishing. Consid-
ering the energy efficiency, the 
vessel will have a large battery 
pack and three diesel-electric 
generator sets with Azimuth 
thrusters in stern and bow for 
more efficient energy usage and 
maneuvering. 

The 64.9 by 15-meter vessel 
will ensure the safety of the crew 
with double Cargo decks, covered 
working decks and the moon-
pool. She will also have RSW 

tanks to be able to catch fish 
alive for fresh production or for 
the possibility to unload directly 
from the tanks to shore.

"We want to fish for the future 
and take care of the resources 
we have in the best possible way. 
Then we have to both think in a 
new way and build a new vessel" 
said Paul Harald Leinebø from 
Leinebris. 

Designed by Tersan’s long 
term partner Skipsteknisk, the 
vessel will have accommoda-
tion up to 25 persons on board 
offering high standards and 
good facilities for recreation 
and well-being. New Leinebris is 
planned to be delivered in 2025. 

“Eight years after the delivery 
of the first Leinebris, it is a very 
big pleasure and honor for us to 
be awarded as the builder of the 
new vessel. We believe she will 
be a revolutionary vessel for the 
fishing sector sustaining the pio-
neer position of Leinebris AS in 
the fishing sector" said Mr. Sakir 
Erdogan, the Business Develop-
ment and Marketing Director of 
Tersan Shipyard.

New Leinebris to be 
built at Tersan Shipyard

Ambiguity remains, despite strong data
Positive macroeco-
nomic data in the US 
has given the upper 
hand to Fed, strength-
ening the agency fur-
ther in its fight against 
inflation

ASPİLSAN Enerji starts exporting 
its lithium ion battery production
ASPİLSAN Enerji, which 
started domestic sales of its 
ASPİLSAN INR2022A18650 
Li-ion batteries in the third 
quarter of the past year, has 
recently started export sales 
of the same product, accord-
ing to an announcement 
from the company. 

Observers say these 
exports go down in Türkiye’s 
industrial history as a suc-
cessful milestone, as li-ion 
batteries are considered 
high-end tech products. The 
importance of these batter-
ies came to light once again 
as ASPİLSAN supplied pow-
er banks as part of disaster 
relief efforts following two 
powerful earthquakes that 
hit the city of Kahraman-
maraş on 6 February, affect-

ing 11 provinces. 
ASPİLSAN Energy’s bat-

teries have undergone 
extensive testing both in 
Türkiye and in labs outside 
the country, performing suc-
cessfully on all of them. 

ASPİLSAN Enerji Depu-
ty General Manager Nihat 
Aksüt commented: “Our 
primary target was to 
meet domestic demand 
to decrease the current 
account deficit. However, 
the level of interest shown 
towards our product from 
abroad has also been high. 
As such, I believe we will be 
exporting a large portion of 
our production. I am happy 
to be giving this piece of 
good news to our country in 
these dark days.”
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The technology group Wärtsilä 
will supply dual-fuel engines and 
high-performance axial flow water-
jets for a new High-Speed Ro-Pax fer-
ry being built for the Spanish shipping 
company Baleària. 

The new build, named ‘Margarita 
Salas’, is being constructed at Spain’s 
Astilleros Armon Gijon Shipyard.

It will have the same dimensions 
as its sister-vessel, the ‘Eleanor Roo-
sevelt’, which, at 123 meters, is cur-
rently the world’s longest high-speed 
ferry in operation. The order was put 
in Wärtsilä’s orderbook in April 2022.

While the dimensions of the two 
ships will be the same, the new ves-
sel’s Wärtsilä engines will have ten 
percent greater power and increased 
efficiency. 

Also, the latest-generation WXJ 
Wärtsilä waterjets will deliver even 
better performance. Overall, the ‘Mar-
garita Salas’ will feature optimized 
speed and capacity and, like the ‘Elea-

nor Roosevelt’, will operate on LNG 
fuel.

“This new ship will combine the 
most competitive features of the Elea-
nor Roosevelt with a series of innova-
tions in its design and engineering to 
enhance the customer experience,” 

said Pablo Garcia, New Builds Project 
Manager at Baleària.

“It is an honor to have been select-
ed as the integrated drivetrain pack-
age supplier for this state-of-the-art 
vessel. We have been able to offer 
superior technical performance, the 

best power-to-weight ratio, the best 
overall equipment efficiency, and 
enhanced integration support. This 
represents a value proposition that 
will make this new ferry superbly effi-
cient,” commented Jesus Puelles, Gen-
eral Manager Sales Spain Wärtsilä.
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New Baleària innovative fast ferry will 
feature Wärtsilä propulsion solutions
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Türkiye's leading defense 
contractor ASELSAN is in 
the process of setting up a 
new solar power plant with a 
capacity to produce 75 meg-
awatts annually to meet the 
power needs of its campuses 
in Ankara. 

ASELANS has also been 
producing a photovoltaic solar 
inverter, which is needed to 
transfer the energy produced 
in solar panels into grids. This 
is one of the key components 
of solar panel produces.

The 250 kVA photovoltaic 
inverter,named ASELSAN Pulsar, 
was designed and manufactured 

domestically. It is, to date, the 
photovoltaic inverter with the 
largest output power designed 
and produced with domestic 
facilities in Türkiye.

The ASELSAN Pulsar will 
first be used in ASELSAN’s own 
solar power plant. Later in the 
year, it will be made available 
for sale on the inverter market. 

While studies are being ini-
tiated for the ASELSAN Self 
Consumption Solar Power 
Plant, which will contribute 
greatly to the company’s “2050 
net zero emissions” target, the 
plant is planned to be opera-
tional in 2024.

ASELSAN to set up 
new solar power plant

Acıçeşme Mevki Boğaziçi Cad. No: 28
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INNOVATIVE SHIPBUILDING
EXCELLENT QUALITY

The Wärtsilä scope includes four 
Wärtsilä 31DF dual-fuel engines 
operating primarily on LNG fuel, four 
Wärtsilä WXJ steerable-reversible 
inboard hydraulic waterjets with 
Protouch propulsion control system, 
and two LNGPac fuel storage and 
supply systems. LNG is currently the 
cleanest and most mature marine 
fuel available within the industry’s 
decarbonisation focus.

The IMO Tier III compliant Wärt-
silä 31DF is the most powerful engine 
in its class and features outstanding 
efficiency. The diesel version of the 
Wärtsilä 31 has been recognised by 
Guinness World Records as being 
the most efficient diesel engine in 
the world.

The axial flow of the Wärtsilä 
waterjets reduces the installation 
footprint by an average of 25 percent 
compared to conventional systems. 
Furthermore, the propulsion system 
will enable the vessel to reach a ser-
vice speed of 35 knots.

Wärtsilä has a long-standing busi-
ness relationship with both the Astil-
leros Armon Gijon yard and Baleària. 
Previous ferries built for the operator 
are powered by Wärtsilä engines and/
or propulsion solutions.



Ertuğrul Gazi, the first Turk-
ish-flagged floating storage and gas-
ification unit (FSRU), has worked at 
full capacity to meet the demand 
for natural gas after the devastating 
earthquake that hit the country on 
6 February.

According to a statement from 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 
(BOTAŞ), the company’s teams 
worked around the clock to repair 
the damages in the natural gas main 
transmission lines in the Kahraman-
maraş region after the earthquakes.

The owner of the Ertuğrul Gazi 
FSRU, which operates at the Dörtyol 
terminal located in Hatay, said that 
the unit alone met the natural gas 

needs of the region after the earth-
quake.

The Ertuğrul Gazi FSRU features 
an LNG storage capacity of 170,000 
cubic meters, which equals 102 mil-
lion cubic meters in gas form, and 
has a regasification capacity of 28 
million cubic meters per day. This 
295-meter long, 46-meter wide and 
63-meter high vessel started operat-

ing in June 2021.
To date, the vessel has contribut-

ed 3.2 billion cubic meters into the 
country’s natural gas grid.

The earthquake that hit Türki-
ye and Syria on 6 February has 
caused widespread devastation, 
with thousands of people affected 
and hundreds of buildings damaged 
or destroyed.
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Ertuğrul Gazi supplies gas as part of quake rescue efforts

Cosco Shipping 
starts operation  
of Guangzhou  
logistics center
Cosco Shipping has opened 
up a new sea & air logis-
tics center in Guangzhou to 
further improve its modern 
logistics service ability.

To be developed as an 
intelligent logistics park, 
the new center will provide 
warehouse, logistics, e-com-
merce and other value-add-
ed services. 

The operation of Cosco 
Shipping Sea & Air (Guang-
zhou) Logistics Center marks 
the official establishment of 
the company’s regional logis-
tics supply chain platform 
in Southeast China, aiming 
to boost the transformation 
and development of modern 
logistics.

“This logistics park uses 
a smart management sys-
tem, which can make the 
best use of visualization, 
digitalisation and intelligent 
technology to build a safe, 
convenient, efficient and 
green park,” said Han Jun, 
chairman of Cosco Shipping 
Logistics.

“This project is in line with 
the national Great Bay Area 
development strategy and 
we will increase investments 
in core resources and accel-
erate upgrading for integrat-
ed logistics supply chain.”
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Turkish defense companies showed 
off their products this year at the 
IDEX defense industry fair in the 
United Arab Emirates (UAE), which 
took place on 20-24 February. 

The international defense exhi-
bition hosted a large number of 
defense firms and high-level offi-
cial delegations from all over the 
world.

Held every other year under the 
auspices of the UAE, the event is 
the only international defense fair 
and conference held in the Mid-
dle East and North Africa (MENA) 
region.

The latest technologies in land, 
sea, and air defense are featured 
at the five-day fair, which is held 
together with the NAVDEX Mari-

time Defense and Security Event.
Record high participation rate 

from Türkiye
Türkiye this year took part in 

the fairs with more than 50 defense 
firms together with the country's 
Defense Industries Presidency and 
the Turkish Defense and Aerospace 
Industry Exporters Association.

During the event, various prod-

ucts by Turkish defense companies 
were presented, including state-
of-the-art unmanned land and 
air vehicles, armored vehicle plat-
forms, weapons systems, electronic 
systems, ammunition, simulators, 
and logistics support products.

During the fair, the official Turk-
ish delegation also came together 
with UAE officials and delegations 

from other countries.
The Turkish firms at this year’s 

IDEX and NAVDEX included Asfat, 
Baykar, Bites, Bmc, Dearsan, Desan, 
Samsun Yurt Savunma (Can-
ik), FNSS, Gurbag Defense, Asel-
san, Dasal, Havelsan, MKE, Otokar, 
Repkon, Roketsan, Sarsilmaz, SDT, 
STM, TAIS, and Turkish Aerospace 
Industries.

Turkish defense firms had strong showing at IDEX 2023

www.elektrodeniz.com          e-mail: edel@elektrodeniz.com         phone: +90 (216) 392 77 29
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Cajun Sun 
concludes 
1st-ever voyage 
fuelled by 
bio-methanol
The dual-fuel vessel Cajun Sun 
has completed the first-ev-
er net-zero voyage fuelled by 
bio-methanol, Methanex Cor-
poration (Methanex) and Mitsui 
O.S.K. Lines (MOL) revealed.

The Cajun Sun, operated by 
Methanex’s subsidiary Water-
front Shipping and chartered 
from MOL, departed from Geis-
mar, U.S. on January 17 and 
arrived in Antwerp, Belgium on 
February 4.

By blending ISCC-certified 
bio-methanol that has negative 
carbon intensity with natural 
gas-based methanol, net-zero 
greenhouse gas emissions on a 
lifecycle basis were achieved for 
the 18-day trans-Atlantic voyage.

The purpose of the voy-
age was to showcase that the 
pathway to net-zero emissions 
and the decarbonization of 
the shipping industry is possi-
ble today with methanol as a 
marine fuel.
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Polimar sets the bar 
for excellence in 
service and reliability.
From ship repair to transit 
operations, we provide 
solutions to your needs.

Yes, We are!Yes, We are!
Polimar proudly providesPolimar proudly provides

the best agency services in allthe best agency services in all
Turkish shipyards.Turkish shipyards.

Your partner in success
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Gölcük Depremi
1999 Ağustos’unun 17’siydi… 

Kayınbabamlar ve akrabalarımız ziyare-
te geldiği için salonda yatıyorduk. Gece 
yarısı saat 03:02’de bir anda çok güçlü 
bir sarsıntı ve gürültü ile yattığım yerden 
fırladım ama ayağa bile kalkamıyordum. 
Zemin büyük bir gürleme ile hem zıplıyor 
hem de dairesel olarak dönüyordu… Bir 
ara pencereden karşı binayla yakınlaşıp 
uzaklaştığımızı gördüm. Saniyeler geçiyor, 

“ha bitti ha bitecek” derken bir taraftan 
da bina daha ne kadar dayanacak diye 
aklımdan geçiriyordum. Yıkılmamız an 
meselesiydi. Bir ara yavaşlar gibi oldu 
ama hemen akabinde daha şiddetli bir 
sarsıntı ile devam etti. Eşim yatak odası-
na, anne ve babasına ulaşmak istedi. Her 
yer cam kırıkları ile dolduğu için onu tut-
tum. Salondaki her şey gürültü ile devri-
liyor, kırılıyordu. Nihayet sarsıntı durdu ve 
hemen bir çırpıda kendimizi dışarıya attık. 
45 saniye sürmüştü.  Doğu Lojmanlarında 
oturuyorduk. Çevremizdeki lojmanlar 
ayaktaydı, sadece karşıdakiler biraz yana 
yatmıştı. O dönemde TCG Fatih fırkatey-
ninde Seyir Subayı görevindeydim. İlk 
şoku atlattıktan sonra arkadaşlarımızı ve 
çevreyi kontrol etmek için Batı Lojmanları 
tarafına gittim. Donanma Komutanlığı 
Binası’nın, Orduevi’nin ve Yıldızlar Suüstü 
Eğitim Merkezi’nin bir bölümünün yıkıl-
mış olduğunu gördüm. Batı Lojmanları 
sağlam ve ayaktaydı. Lojmanları hangi 
firma yaptıysa o zaman da söylemiştim, 
sahibinden, mühendisinden işçisine kadar 
hepsinden Allah razı olsun… Yaptıkları 
binalar 7,4 şiddetindeki depreme hem de 
fay hattına birkaç yüz metre uzakta olma-
sına karşın dayanmıştı. Eğer lojmanlar 
yıkılsaydı bu Donanma’nın sonu olurdu. 
Zira güçlü bir donanma için sadece güçlü 
gemiler ve bunları destekleyen tersane, 
lojistik destek vb. sahil tesisleri yetmez. 
Tüm bu sistemi yönetecek, gemileri kul-
lanacak, onarabilecek iyi eğitimli ve tec-
rübeli personel şarttır. Bu da uzun yıllara, 
kişisel ve kurumsal bilgi ve tecrübe biri-
kimine tekabül eder. Gölcük depreminde 
Donanma’nın personel kayıplarının büyük 
çoğunluğunu garnizon dışında oturan 
arkadaşlarımız oluşturuyordu. 420 perso-
nelimiz deprem şehidi olmuştu. Ana üssü 
Gölcük olan birçok geminin anı köşesinde 
depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın 
resimleri asılı durmaktadır. Ruhları şâd 
olsun. 

Gün ağardıkça tablonun ne kadar ağır 
olduğu ortaya çıkmaya başladı. Gölcük’te 
ve çevrede çok yıkım vardı. Gölcük Deniz 
Asker Hastanesi Gölcük’ten ve civar-
dan getirilen sivil yaralılarla doluydu… 
Depremi takip eden birkaç gün içinde 
binlerce yaralıya cerrahi müdahale edil-
di.  Poyraz Limanı’nda bazı hasarlar vardı 
ama gemilerimiz sağlamdı. Parmak 
iskelelerden birinin uç kısmı üzerinden 

fay hattı geçtiği için birkaç metre yana 
kaymıştı. 

Bir ara gemi Komutanımız Dz.Kur.
Alb. Kemal Beşçınar’ı gördüm. “Haluk seyre 
kalkacağız hemen gemiye git.” dedi. Filo 
Komutanı’nın “seyre kalkar mısın?” sorusu-
na tereddüt etmeden “Emredersiniz” cevabını 
vermişti zira eksik personelle seyre kalkmanın 
riskleri vardır. Nihayetinde, Alb. Beşçınar eksik 
personele rağmen bu riski ve sorumluluğu 
alarak seyre kalkmıştır. 

Ağır yaralıları İstanbul’a götürecek-
tik. Karayolları kapanmıştı ama denizyo-
lu her zaman olduğu gibi açıktı. Hemen 
evin olduğu tarafa aileme haber verme-
ye gittim, onlarla birlikte arabayı Poyraz 
Limanı’na park ettim. Ailemi, geçtiğimiz 
kasım ayında rahmetli olan kayınbabama 
emanet edip gemiye doğru koştum, zira o 
sırada gemi sahil iskelesini almış, halat-
larını fora etmeye başlamıştı. Ama ben 
kenardan uskunduraya1 basarak gemiye 
atlayabilirdim. Tam o sırada ambulansla 
bir yaralı daha geldi. Gemi manevrasını 
duraklattı. Ailemle göz göze geldim ve el 
işareti ile gelmelerini istedim. Koşarak 
geldiler, askerlerin de yardımıyla omuz-
larda geminin kıçaltına alındılar. Hemen 
köprü-üstüne çıktım, gemi kumandasını 
aldım. Personelin ancak 3’te biri vardı, 
tek vardiya seyir yaptık. Yüksek süratle 
İstanbul’a hareket ettik, hatta yolu kısalt-
mak için genelde pek kullanmadığımız iç 
rotalardan geçtik. HF telsiz devrelerinden 
Deniz Kuvvetleri ile irtibata geçtik, onla-
ra da hareketimizi bildirdik. Haydarpaşa 
Limanı’na yanaşırken sahilde onlarca 
ambulans rıhtımda yaralıları bekliyordu. 
Her kurum üzerine düşen görevi yapı-
yordu. Yaralıları tahliye ettik. Daha sonra 
yaralı nakli için hücumbotlar ve deniz oto-
büsleri devreye girdi. Gölcük’ten kalkan 
ilk gemi bizdik, TCG Fatih fırkateyni… 

Gölcük depreminde Donanma tüm 
gücü ile halkın yardımına koştu. Muharip 
gemiler, lojistik destek gemileri, İkmal 
Merkezi Komutanlığı imkânları ile bin-

lerce insanın iaşe ve ibateleri sağlandı. 
İkmal Merkezi Komutanlığı başta olmak 
üzere tüm askerî gemi ve birimler elde-
ki gıda malzemelerini vatandaşlara 
dağıttı. Gemilerde ve İkmal Merkezi’nde 
üretilen binlerce ekmek halka dağıtıldı. 
İstanbul’dan Donanma Lojistik gemileriy-
le su temin edilerek tankerlerle Gölcük 
ve Değirmendere’de dağıtımları yapıldı. 
Gemilerin hasar kontrol, yangın ve yara 
savunma timleri bölgedeki enkazlardan 
yüzlerce yaralıyı kurtardı. 

Deniz Kuvvetleri dergisinin Kasım 
1999 sayısında, kaybettiğimiz arkadaşların 
resimlerine baktım. Gencecik insanları-
mız, çürük yapılar nedeniyle hayatlarının 
baharında uçup gittiler.  

Deniz Kuvvetleri ve deprem
Bir deprem ülkesiyiz. Fay hatla-

rı boydan boya ülkemizi katediyor. Bu 
coğrafi gerçeği kabul etmek, sindirmek, 
benimsemek ve ona göre hazırlıklı olmak 
zorundayız. Deprem olmayacakmış gibi 
davranamayız. Depreme dayanıklı yapılar 
inşa etmek öncelikli gereklilik ancak bu 
yazının konusu değil. Deprem olduktan 
sonra ihtiyaç duyulan ilk husus ulaşım 
ve iletişim. Yolların hasar görmüş olma-
sı kara ulaşımını özellikle ilk günlerde 
aksatmaktadır. Havadan hızlı bir ulaşım 
sağlanabilir ancak taşınacak yük sınırlı-
dır, ayrıca bölgeye yakın çalışır durumda 
bir havaalanı şart. Denizden daha yavaş 
ancak her türlü ağır yük ve personel böl-
geye intikal ettirilebilir.  

Deniz Kuvvetleri’nin özellikle ana 
unsurunu oluşturan gemileri, doğası 
gereği birçok afette hem kendi bekâsını 
sağlamada hem de çevresini destekleme-
de kendi kendine yeterli ve ayrıca her an 
göreve hazır unsurlardır. Özellikle yüksek 
tonajlı büyük gemiler kendi kendine yeter-
lik konusunda daha üstün durumdadır. 
Deniz Kuvvetleri, çeşitli büyüklük ve tip-
teki gemiler haricinde, uçar birlikleri ile 
hava unsurları, deniz piyade birlikleri ile 

kara unsurları, SAT ve SAS komandoları, 
dalgıçları ile özel birlikleri, mühendisleri 
ile teknik personeli ihtiva eden çok yönlü 
ve farklı yetenekleri barındıran bir kuvvet-
tir. En önemli özelliği olan seyyaliyet yani 
hareketli olması ile dünya üzerindeki tüm 
sahil kentleri ve limanlarına uluslararası 
suları kullanarak ulaşabilir. Bunun için 
hiçbir devlet veya uluslararası kuruluştan 
izin almasına gerek yoktur. Sadece yardım 
yapılacak ülkenin karasularına girmesine 
izin vermesi yeterlidir. Bu limanlardan 
helikopterleri, zırhlı ve diğer kara araçları 
vasıtasıyla iç bölgelere nüfuz edebilir. 

Deniz Kuvvetleri unsurları bölgemizde 
1-2 gün içinde her limana erişebilir. Amfibi 
gemiler ile ağır iş makineleri dâhil her 
türlü lojistik destek ve çok miktardaki 
personel istenen limanlara ulaştırılabilir. 
Bunun örneklerini hem Gölcük depre-
minde hem de 10 şehrimizi etkileyen ve 
merkez üssü Kahramanmaraş olan dep-
remde müşahede ettik. Özellikle yaban-
cı ülke donanmalarının amfibi gemileri 
ile kurtarma, tıbbi yardım, iaşe ve ibate 
konularında destek verdiklerini gözlem-
ledik. TCG  Anadolu ile aynı sınıfta olan 
İspanya’ya ait Juan Carlos-I amfibi hücum 
gemisi ile Galicia isimli doklu amfibi gemi-
si, arama-kurtarma ve yardım maksadıyla 
500 adet deniz piyadesi ile çok miktardaki 
malzemeyi getirmiştir. TCG Anadolu tek 
başına uzun süreli görevlerde 700, kısa 
sürelilerde ise iki katı personeli taşıyabil-
me kapasitesine sahiptir. 

Bilim insanlarımızın işaret ettiği 
Marmara-İstanbul depremine hazırlık 
yapmamız bir zorunluluk. Binaları güçlen-
dirsek dahi, kara ulaşımında aksaklıklar 
meydana gelecektir. İstanbul’a müdahale 
ve yardım için yine en elverişli yöntem 
denizden olacaktır.  Bu çerçevede başta 
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum 
Gemimiz olmak üzere tüm amfibi gemiler 
ile Amfibi Deniz Piyade Tugayı denizden 
süratle İstanbul sahillerine ulaşabilir. 
Aborda olacak rıhtım olmasa dahi TCG 
Anadolu, Zırhlı Amfibi Hücum Araçları 
(ZAHA) ve Mekanize Çıkarma Araçları 
(LCM) ile sahile yardım malzemesi, araç 
ve personelini çıkarabilir. Ayrıca, henüz 
tedarik edilmemiş olan Çok Maksatlı Orta 
Yük Nakliye helikopterleri ile ani müdaha-
le, yardım ve arama-kurtarma personelini 
havadan ilgili yerlere ulaştırabilir, yaralı 
tahliyesi yapabilir. Bu arada TCG Anadolu 
önümüzdeki günlerde hizmete girecek 
olmasına rağmen belirtilen nakliye heli-
kopterleri henüz tedarik edilmemiştir. 
Özetle, TCG Anadolu sağlayacağı deniz ve 
hava köprüsü ile İstanbul’un birçok nokta-
sına ulaşma ve yardım etme kabiliyeti sağ-
lar. Diğer tank çıkarma gemi ve araçları 
da uygun sahillere kapak atma yöntemi 
ve üzerlerine konuşlu helikopterleri ile 
sahile erişim sağlayabilir. 

Gemilerin revir ve hastane imkânla-

M. Haluk Baybaş

Depremlerde 
Deniz Kuvvetleri

hmustafabaybas@marinedealnews.com

rı birçok tıbbi hizmeti verebilir. Özellikle 
TCG Anadolu’nun ameliyat yapabilme 
dâhil her türlü tıbbi altyapı sağlayan 30 
yataklı hastanesi gerektiğinde daha da 
genişletilebilir. Tüm gemilerdeki yaşam 
yerleri ve uygun bölmeleri ibate alanları-
na çevrilerek kapasite artırılabilir. 

Ülkemizin henüz münhasıran bir has-
tane gemisi bulunmamaktadır. Sadece, 
TCG İskenderun personel nakliye gemisi 
350 kişilik bir hastane gemisine dönüş-
türülebilmektedir. ABD, Rusya, Çin, 
Endonezya, vb. birçok ülkenin hastane 
gemileri veya hastane gemisi gibi kulla-
nılacak gemileri vardır. ABD’nin hastane 
gemilerinin her birinin 1000 yatak kapa-
sitesi, 12 ameliyat odası bulunmaktadır. 
İstanbul depreminde benzer nitelikteki 
bir gemi birçok hayatı kurtaracaktır. 

Sonuç 
Deniz Kuvvetleri afet ve özellikle dep-

remlerde, doğası gereği süratli bir şekil-
de afet bölgesine intikal ederek çabuk ve 
etkili bir yardım ve müdahale sağlayabilir. 
Her türlü ağır aracı, tonlarca ağırlığındaki 
çeşitli lojistik malzemeyi, yüzlerce, binler-
ce asker ve personeli bölgeye nakledebilir. 
Büyük gemileri ile çok sayıda insana geçici 
iaşe ve ibate sağlayabilir, hasar kontrol, 
yangın ve yara savunma timleri ile ara-
ma-kurtarma faaliyetlerine destek olabi-
lir. Karayolu ile ulaşılamayan bölgelere 
helikopterler gerekli yardımı ulaştırabilir, 
yaralı ve depremzede tahliyesi yapabilir. 
Komuta kontrol ve uydu dâhil her türlü 
iletişim imkân ve kabiliyetleri ile kontrol ve 
koordinasyona yardımcı olabilir. 

Gelecekte olabilecek afetlere ve özel-
likle Marmara-İstanbul depremine hazır-
lık kapsamında Deniz Kuvvetleri’nin eksik 
platform, donanım ve teçhizatı bir an evvel 
tamamlanmalıdır. Bazı ihtiyaçların öncelik 
derecesi yüksektir. Kaynağınız hazır olsa 
dahi bugünden yarına tedarik edilemez-
ler.  TCG Anadolu için Çok Maksatlı Orta 
Yük Nakliye helikopterleri işte böyle bir 
ihtiyaçtır. Harekât gereksinimleri göz 
önünde bulundurulduğunda söz konusu 
helikopterin, yüksek miktarda askeri per-
soneli (bu sayı 40’ın üzerinde olmalıdır) ve 
ağır kargoyu istenen yere taşıyabilecek 
kapasitede olmalıdır. Kara Kuvvetleri’ne 
ait helikopterler geçici olarak kullanılabilir 
ancak deniz modeli olmadıkları için hanga-
ra alınamazlar, uzak yerlere açıkta intikal 
ettirilmeleri başta korozyon olmak üzere 
çeşitli sorunlara neden olur. Diğer taraftan 
geçmiş tecrübeler göstermiştir ki savaş ve 
afetlerde ne kadar çok olursa olsun genel 
maksat helikopteri ihtiyacı çoğunlukla 
yeterli seviyede karşılanamamıştır.  

Özellikle Marmara-İstanbul’da yaşa-
nabilecek bir depreme daha hazırlıklı olma 
adına bir hastane gemisi yapımına baş-
lanmalıdır. Bu gemi barış döneminde ana 
üs bölgesinde veya ülkeyi gezerek çeşitli 
liman kentlerinde sağlık hizmeti verebilir. 

Deprem olacak mı, ne zaman olacak 
gibi hiçbir faydası olmayan soruları sor-
mayı bırakıp yarından itibaren hazırlılara 
başlamamız çok daha doğru bir hareket 
tarzı olacaktır. 

Sesimi duyan var mı?

1Çift pervaneli gemilerin pervaneleri hizasın-
da ve su kesiminin biraz yukarısında bulunan ve 
pervanelerini koruyan yarım daire şeklinde bordaya 
kaynaklı çıkıntılar.ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USNS Comfort hastane gemisi

İtalya Deniz Kuvvetleri’ne ait ITS Giuseppe Garibaldi uçak gemisi ve 
güvertesindeki orta yük nakliye helikopterleri
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Wärtsilä teknoloji grubunun 
da yer aldığı bir konsorsiyum, 
gemi yakıtı olarak LNG'nin çev-
resel ve iklimsel faydalarını 
geliştirerek deniz motorların-
dan metan kaymasını en aza 
indiren çözümler geliştirmek 
için Avrupa Birliği finansmanı 
sağladı.

Finlandiya'daki VTT Teknik 
Araştırma Merkezi tarafından 
koordine edilen Green Ray 
projesi, nakliye değer zincirin-
deki çeşitli şirketleri bir araya 
getiriyor. Projede; Chantiers de 
l'Atlantique Tersanesi, nakliye 
şirketi CMA CGA, klas kuruluşu 
DNV GL, Finlandiya Meteoroloji 
Enstitüsü, gemi işletme şirke-
ti MSC Cruises Management, 
kâr amacı gütmeyen kuruluş 
Revolve Water ve enerji devi 
Shell gibi şirketler yer alıyor.

Proje, hem 2 hem de 4 

zamanlı düşük basınçlı çift 
yakıtlı motorlar için motor 
üstü teknolojiler ve yeni bir 
son işlem konsepti geliştirecek. 
Bu çözümler, iki yeni inşa üze-
rine kurulan ve biri mevcut bir 
gemiye uyarlanan göstericiler 
de dâhil olmak üzere yüksek bir 
teknolojiye hazır olacak şekil-
de geliştirilecek. Green Ray'de 
geliştirilen tüm teknolojiler, 
fosil LNG yerine biyo veya sen-
tetik metanı da tam olarak kul-
lanabilecek.

Wärtsilä ise proje adına 
tüm motor yüklerinde metan 
kaymasını azaltan, verimliliği 
artıran ve işletme maliyetle-
rini düşüren düşük basınçlı 4 
zamanlı çift yakıtlı motorlar 
için özel birteknoloji gelişti-
recek. Bu teknolojinin, yolcu 
gemileri, feribotlar ve gaz taşı-
yıcıları tarafından yaygın ola-

rak kullanılan, piyasadaki en 
büyük dört zamanlı motorlarda 
kullanılması hedefleniyor.

Wärtsilä ayrıca tankerler ve 
konteyner gemileri gibi taşıt-
larda metan kaymasını azalt-
mak adına patentli bir LNG 
enjeksiyon sistemi etrafında 
çift zamanlı motorlar için bir 

motor üstü teknoloji geliştire-
cek. Her iki teknoloji de Green 
Ray ortakları ile işbirliği içinde 
proje sırasında denizde gerçek 
uygulamada gösterilecek.

LNG'nin deniz yakıtı olarak 
kullanımı, gelişmiş tedarik alt-
yapısı, daha temiz yakıtlara net 
bir geçiş ve iklim değişikliğine 

sağladığı faydaları sayesinde 
hızlanıyor. Kullanılmayan ve 
dolayısıyla yanmamış yakıtın 
motorlardan, üretim ve teda-
rik zinciri boyunca atmosfere 
kaçan metan kayması sorunu, 
daha geniş bir alım önünde-
ki ana zorluklardan biri olarak 
öne çıkıyor.
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Green Ray 
projesine 
AB finansmanı

OEG Offshore'dan 
devasa sualtı yatırımı
OEG Offshore, karbon ayak 
izini yüzde 40 oranında 
azalttığı iddia edilen bir 
elektrikli sualtı kazı çözü-
münün geliştiricisi SEAJET 
Systems'e devasa bir yatı-
rım yaptı.

Şirket, SEAJET’in taahhüt 
ettiği temiz teknolojinin sek-
tör geçişinde yeni bir gelişme 
olduğunu ve net sıfır hedef-
leri için önemli bir kilometre 
taşı olduğunu belirtti.

SEAJET'in kontrollü akış 
kazısı (E-CFE) çözümünün, 
açık deniz enerji sektö-
rü için dünyanın tek özel 
tamamen elektrikli çözü-
mü olduğu söyleniyor. Şir-
ket ayrıca yakın zamanda 
E-CFE teknolojisinin ilk ikiz 

elektrikle çalışan versiyo-
nunun da patentini aldı.  

Yapılan açıklamaya göre, 
E-CFE, bir sualtı projesinin 
inşaat öncesinden uygu-
lamaya, operasyonlara ve 
bakımdan nihai hizmetten 
çıkarmaya kadar yaşam 
döngüsünün her aşamasın-
da kullanılabiliyor.

Ayrıca CO2 emisyonla-
rını ve yakıt maliyetlerini 
yüzde 40'a kadar azalttığı 
ve deniz ortamına yüksek 
basınçlı yağ sızıntısı riski-
ni ortadan kaldırdığı söyle-
niyor. Ekipmanlar şu anda 
İngiltere'nin kuzeydoğu-
sunda üretiliyor ve bu yılın 
sonlarında kullanıma hazır 
olması planlanıyor.
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Bilimsel tanım ve analizlere gir-
meden yakın tarihimizde yaşa-
nan olayları incelediğimizde 1800-
2023 yılları arasında yaşanan tüm 
askerî ve doğal afetlerin ülke üze-
rinde yarattığı dramlar POK kav-
ramlarının yorumlanamaması 

yüzünden oluşmuştur.
Balkan Savaşı’nın kaybedilme-

sindeki en büyük etken ordu içine 
karışmış siyasi düşüncelerin hari-
cinde birliklerin birbirleri ile muha-
rebe sahasında koordine kurama-
yıp organize olamamasındandır. 
Bu nedenle Kırk Kilise Lülebur-
gaz Muharebeleri'nde bir cenahta 
taarruza kalkıp, Bulgar birliklerini 
geri atarken diğer cenah geri çekil-
me emri vermiş ve sonuçta boz-
gun Çatalca’da durdurulabilmiştir.

Navarin ve Sinop Baskınla-
rı’nda sahil topçusunun Donan-

ma ile koordine kuramaması facia 
ile sonuçlanmıştır.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda TCG 
KOCATEPE Muhribi'nin kendi 
uçaklarımız tarafından bombala-
nıp batmasına neden olan sebep-
lerden birisi de TSK’nın kendi için-
deki organizasyonu ve koordinas-
yonu kuramaması olmuştur.

1999 Marmara depreminde 
ortaya bir kargaşa çıkmıştır. Böyle 
bir afet beklemediğimiz için POK 
hiçbir aşamada oluşmamıştı.  

POK’un oluşabilmesi, bireylerin 
hayat akışı içinde çizdikleri yaşam 

POK ve önemi…
Planlama, 
Organizasyon, 
Koordine (POK) kav-
ramlarının; bireysel, 
sosyal hayat ve devlet 
içindeki yeri…

yolunda ne yapacağını planlaması 
ve bu planın uygulanması için de 
nasıl organizasyon kurup gerekli 
yerlerle hangi durumda koordine 
kurabilirim düşüncesinin gelişti-
rilmesi ile mümkün olur.  Bu akış 
aslında Devlet yönetiminin ana 
unsurudur. Devletin bekası için 
oluşan temeldir.

POK oluşması için hedefin iyi 
tespit edilmesi gerekir. Bu hedef 
askerî ve siyasi olmakla bera-
ber doğal afetler de bu hedefin 
içindedir. Askerî ve siyasi hedef-
ler sapma gösterdiğinde alınacak 
tedbirler değişken olduğu gibi bir 
yerde dinamiktir. Doğal afetler-
de tedbirler değişmez ve statiktir. 
Doğal afetlerde sıfır hataya yakın 
planlama yapılmalıdır çünkü dep-
rem, su baskını gibi afetlerin neler 
yapacağı bellidir. Alınacak tedbir-
ler de bellidir. Sapma yaparsak 
sonucu büyük olur.

Devletin, doğal afetler haricin-
de yapacağı her eylemi önceden 
düzenlenen kanunlar ile POK’un 
yönetilmesi şeklinde olur. Dola-
yısıyla bu maksat için oluşmuş 
kurum ve STK’lar kanun ve 
yönergelerinde belirtilen esaslar 
dâhilinde anında müdahale eder. 
Sahada POK’u kurduktan sonra 
devlet kaynakları koordine eder. 
İşte bu maksatla da mutlaka bir 
doğal afetler bakanlığının kurul-
ması gereklidir diye düşünüyo-
rum. Savaşta halkın verebileceği 
en önemli yardımların başında; 
kan verme, gönüllü hemşirelik 
gelir. Ancak bunlara ilaveten doğal 
afette; yaz ve kış gibi mevsim 
durumu, bireylerin çocuk, yaşlı, 
hasta olma durumları, bölgenin 
coğrafi yapısı ile kurulacak yardım 
barınaklarının seçimi ve yardım 
toplanacak malzemenin içeriğine 
kadar daha birçok konuyu içerir. 
Dolayısı ile POK’un iyi oluşması 
gereklidir.

POK’un iyi oluşması ise geç-
mişte yaşanan olaylardan ders 
alarak, durumu siyaset üstü bir 
anlayış ile yorumlayarak, hiçbir 
suretle değiştirilemez kurallarını 
gerektiğinde Anayasa maddeleri 
içinde olması ile olur.

Yukarıda yazdığım her satır 
aklı başında her birey tarafından 
düşünülen ve günümüzde de kıs-
men oluşan hususlardır.  Türkiye 
iki gerçeği artık çok iyi bilmeli ve 
her bireyi de bunu anlamalıdır. 
Bekamızı özellikle Mavi Vatanımı-

zı korumak için daima hazır olmak 
ve doğal afetlerle iç içe yaşayacağı-
mızı bilmek esas alınmalıdır. Asla 
afetlerden korkmamalıyız. Doğa 
yaşamında bazı evrimler geçir-
mektedir, önemli olan, bunların 
nerelerde olduğunu tespit etmek 
ve tedbir almaktır. Bunun için reh-
ber, bilim insanlarının raporları ile 
ilgili görevlere uzman ve liyakatli 
kişilerin görevlendirilmesi elzem-
dir. Önemli olan bu işin liyakatli 
uzmanlarının görüşleri ve uygula-
masıdır. Artık açıkça görülmüştür 
ki Türkiye’de, Doğal Afetler Bakan-
lığı, Deniz Gücü, Deniz Ulaştırma 
ve Alt Yapı Bakanlığı ile Türk Dün-
yası Bakanlığı kurulmalıdır. 

Son olarak; Deniz Kuvvetle-
ri’nin barıştaki görevlerinden biri 
olan insanî yardım ve afetlerde-
ki durumuna değinmekte fayda 
görüyorum. Deniz Kuvvetleri bu 
görevler için gemi tiplerine sahip-
tir ve çok yakın bir süre içinde de 
LHD Anadolu’nun hizmete girme-
si ile yeterli olacaktır. Deniz lojisti-
ği kara lojistiğinden çok daha fazla 
yük alır. Geçici hastane ve barın-
ma olarak kullanıldığında kalan 
depremzedelere güven verir çün-
kü üzerlerine yıkılacak bir enkaz 
yoktur. Asıl sorun sivil gemilerdir. 
Üzülerek söylersek bir zamanlar 
Akdeniz’de kruvaziyer filosuna 
sahipken bugün bir tane bile yol-
cu gemisi ve feribotumuz yoktur. 
Bazen kurumlar zararına çalışa-
bilir ama yeri geldiğinde hayat 
kurtarır. Savaşta el konabilen sivil 
sektörün gemilerine ve feribotları-
na doğal afetler de dâhil olmalıdır. 
En iyimser bir yorumla nüfusun 
yüzde 10’u kadar doğal afetlerde 
kullanılacak malzemelerin hazır 
ve stokta olması gereklidir. Doğal 
afetler için alınan önlemler pahalı 
ve statik yatırımdır ama hayat 
kurtarır. Bireyin hayatı esastır. Bir 
başka deyişle “Önce insan”.  Ne 
demiş büyüklerimiz, ecdadımız; 

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın”
Mart ayı, Türk tarihinin en 

önemli ayıdır. Emperyalizme 18 
Mart 1915’de dur diyen “18 Mart 
Deniz Zaferi’nin” 108’inci yılıdır. 
Türklük bilincinin olgunlaştığı ve 
Çanakkale’de Mustafa Kemal Paşa 
tarafından Kurtuluş Savaşımızın 
kadrolarının kurulduğu bir varoluş 
savaşıdır. 18 Mart’taki büyük zafer 
Çanakkale’de organize olan kara 
ve deniz topçusunun koordineli 
olarak çalışmasının bir ürünüdür.

Kurtuluş Savaşımız POK’un; 
siyasi, askerî, lojistik ve kaynaklar-
dan faydalanma ile tam manası 
ile işlediği bir savaştır. İyi yorum-
lanmalıdır, başka yerlerden şablon 
almamıza gerek yoktur. 6 Şubat 
depreminde hayatını kaybedenle-
re Tanrı’dan rahmet, yaralı vatan-
daşlarımıza sağlıklar dilerim. 

Son söz:
Doğal afetlerden asla korkma-

yın. Yeter ki istenilen tedbir ve 
hazırlıkları yapalım.

Özhan Bakkalbaşıoğlu 
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Evrende bir oluşumun mey-
dana gelmesi ve ortaya çık-
ması için 5 şeye ihtiyaç duyul-
duğu söylenir. Bunlar fail (etki 
eden), etki edilen, zaman, 
mekân ve alet.   

Allah kendini göstermek 
için kâinatı yaratmıştır. Yal-
nız her kıymetli hazine gibi 
aranıp bulunmasını istemiş 
sebepleri yaratarak da kendi-
ni gizlemiştir. İşte bu oluşum 
için ihtiyaç duyulan şeyler 
de ilahî kudretin kendini giz-
lemek için yarattığı aslında 
birer sebep, yani vasıtadır. 

Yoksa “O, yaşatan ve öldü-
rendir. Bir şeye karar verdiğin-
de, ona sadece “ol” der, o da 
oluverir.”1 

Tıpkı ilahî kelamda azame-
tini halk etmesi, icat etme-
sinde, vasıtanın bulunmadı-
ğı, ancak kelam ve hitabında 
sebep ve vasıtaların bulun-
duğunu göstermek için “ben” 
yerine ‘biz”i kullandığı gibi.

İlahi Kudret bile ‘biz’i 
kullandığı halde, gereğince 
şükürden yoksun bir ömür 
geçiren (birçok) insanoğlu 
sürekli "ben yaptım, sadece 
ben, ben başardım, ben elde 
ettim, ben ben ben..." diyerek 
gurura uğrayabilmektedir. Ne 
yazık ki, çalışmalarının verdi-
ği başarı neticesinde bir anlık 
gurura uğraması kendisini 
başarısızlığa düşürebilmekte-
dir.  

Evrensel (cihanşumül) bir 
inanma olan kaza ve kader 
konusunda anlatılmak istene-
nin bir kısmı da budur.

Allah, hakiki insanı zama-
nın nesnesi ve yerin malı 
olmaktan çıkarıp öznesi şere-
fine nail yapmış, kendine 
muhatap kılmıştır.

Kaza ve kader inanmasını 
halk ederek insan ruhunun 
ahlakî ve manevi cephesinin 
kuvvetlenmesini sağlamıştır.

Esasen kader; Allah’ın kâi-
natın başlangıcından kıya-
mete kadar meydana gelecek 
bütün nesne ve olayları yarat-
madan evvel ilahî kalemle 
(kalem-i âlâ) kayıt altına ala-
rak murat etmesidir.

Daha basit ifade etmek 

gerekirse evrende meydana 
gelen ve gelecek olan tüm 
varlık ve olayların ilahî bir 
kanunla belli bir ölçü ve 
nizamla düzenlenmesidir.

Kaza ise; bu muradın teza-
hürüdür. Yani oluşudur.

Ancak, “Hiçbir şekilde yaz-
gıya boyun eğmek değildir.” 

Bu bağlamda Şems-i Teb-
rîzî’ye atfedilen söz şu şekil-
dedir. “Kader hayatımızın 
önceden çizilmiş olması 
demek değildir. Bu sebepten, 

“ne yapalım, kaderimiz böyle” 
deyip boyun bükmek ceha-
let göstergesidir. Kader yolun 
tamamını değil, sadece yol 
ayrımlarını verir. Güzergâh 
bellidir ama tüm dönemeç ve 
sapaklar yolcuya aittir. Öyley-
se ne hayatının hâkimisin ne 
de hayat karşısında çaresiz-
sin.”

Şems-i Tebrîzî’nin bu 
sözünden de anlaşılacağı 
üzere insana, başarılı olmak 
için daima çalışmak, her ne 
şekilde olursa olsun başarı-
sızlığa düştüğü zamanlarda 
bile karamsarlığa kapılma-
dan, bunu alın yazısı kabul 
etmeyip ilahî hukuk zeminin-
de kusurlarını, ahlakî zaaf-
larını bulup bunları bertaraf 
ederek tekrar başarılı olmaya 
çalışmak düşer. Bu mücadele-
nin nihayetinde insan, takdiri 
Allah'a bırakarak sonuca razı 
olabilir. 

Nitekim ilahî kelamda, 
“Her nefis yaptıklarına karşılık 
tutulan bir rehindir.”2 buyu-
rulmaktadır. 

Evrende her oluşum ve 
oluş bir kanunla ve düzenle 
meydana gelir. Ancak bunla-
rın meydana gelebilmesi için 
bunlara etki eden tesirlerin 
de meydan gelmesi gerekli-
dir. Örneğin, buğday toprağın 
altında 8 ay gibi bir süre sabır 
gösterdikten sonra gerekli 
nem ve rutubete maruz kala-
rak yeşillenebilmekte, başak 
olabilmektedir. Örnekteki 
nem ve rutubet yeşillenme-
nin meydana gelmesi için 
gerekli vasıtalardır. İşte kaza 
diye tarif ettiğimiz olgu tam 
da budur. Sebep ve vasıta-
lar (nem ve rutubet) olacak 
ki, hadise meydana gelsin. 
Bunlardan biri eksik olsa idi, 
kader beklendiği şekilde tecel-
li etmeyecekti (buğday yeşil-
lenmeyecekti). 

Başka bir örnek verecek 
olursak; yumurtadan civciv 
oluşumu için gerekli süre dai-
ma 22 gündür (kader). Tavu-
ğun kuluçkaya yatması, fol-
luğun oluşturulması kazadır. 
Ama siz yumurtayı 22 gün-

den önce folluktan alıp, civciv 
yerine, yumurtayı pişirmeye 
meyil ederseniz bu da kazadır. 
Böyle bir durumda civciv olu-
şumu için gerekli olan kader 
tecelli etmeyecektir.

Tüberküloz (verem) yıllar 
önce çok kişinin ölümüne 
yol açmıştır. Aşısının buluna-
madığı o yıllarda bu insan-
ların ölümünü kader olarak 
nitelendirebilirsiniz. Ama bu 
zamanda verem aşısı bulun-
muştur. Aşı yaptırmadığı için 
ölen insanlar için kaderleri 
böyle imiş, alın yazıları buy-
muş diyemezsiniz. 

Günümüzden bir örnek 
verecek olursak, ormanlar 
yağmur getirmeleri en önemli 
vasıta olarak halk edilmiştir 
(kader). Sürekli ağaçları yok 
ederek, imar alanları açıp 
betonlaşmaya giderseniz 
(kaza), susuzluk var, barajlar 
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Kısaca kaza ve kader
Mali Müşavir Yönetim 
Danışmanı Özkan 
Çinar Kahramanmaraş 
merkezli deprem-
lerle gündeme yeni-
den gelen “kaza ve 
kader” kavramları ile 
toplumsal düzeyde 
yapılması gerekenleri 
değerlendirdi

boş diye hiç şikâyet edemez 
ve tevessül edemezsiniz.

 Depremler de diğer diğer 
doğal afetler gibi Allah’ın koy-
duğu kanunlar çerçevesinde 
cereyan etmektedir. Bu kader-
dir. Doğru. Ancak teknolojinin 
bu denli pik yaptığı, uydular-
dan fay hatların belirlendiği bir 
ortamda, şehirlerin fay hatları-
na kurulmaları, müteahhitlerin 
malzemeden çalarak bina inşa 
etmeleri, denetim şirketleri ve 
kurumların da bunları denet-
lemeyerek insanların ölümü-
ne sebebiyet vermeleri olsa 
olsa, civciv örneğinde olduğu 
gibi kadere müdahaledir. Çün-
kü kader olması gerektiği gibi 
tecelli edememektedir. 

Kaldı ki, doğa yasaları diye 
de izah edilen yasalar evre-
nin her yerinde ve her zaman 
geçerli olan yasalardır. Dev-
let aklının da doğanın yasa-
larıyla uyumlu olmaya ve 
insanı yaşatmak gibi ayrıca 
bir sorumluluğu vardır. Bu 
sebeple devletlerin de onları 

canlı tutan insanlık ve doğa 
yasalarına uyumlu adalet 
mekanizmasını yaşattıkları 
sürece ayakta kalabilecekleri 
ve ömür sürebilecekleri şüphe 
götürmez bir gerçektir.

Evet, ilahî kelamda; “Hiçbir 
kimse Allah’ın izni olmadıkça 
can veremez. Herkesin ömrü 
bir kayda bağlıdır. Allah sabre-
denleri görür.”3 buyrulmaktadır. 
Ancak;

“Bu ayetler dünyada cari 
hayatı, biyolojik, uzvi kanun-
ların aksi zuhur etmedikçe 
insana zarar gelmeyeceği ve 
ölmeyeceği ancak tekâmü-
lünü doldurduğunda normal 
olarak öleceğini izah etmekte-
dir. Bu inanma insanın ruhun-
daki korku, keder ve yeisi 
kökünden koparır götürür.”4 

1 Diyanet İşleri Meâli (Yeni), Mü’min 
Sûresi 68’inci Ayet. 

2 Diyanet İşleri, Kur' an Yolu, Müd-
desir Sûresi 38’inci Ayet. 

3 Ali İmrân Sûresi, 110-159’uncu 
Ayetler.

4 İslamiyette Kaza ve Kader İnan-
ması, Op. Dr. Münir Derman.
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Deprem 6 Şubat günü bütün şiddeti ile ülkemizi 
vurdu. Depremden 11 ilde toplamda 13,5 mil-
yon insanımızın etkilendiği açıklandı. 23 Şubat 
itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini 
aştı. 

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tan-
rı’dan rahmet, tüm ulusumuza başsağlığı ve 
sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dili-
yorum. 

Deprem sonrası sürecin zorlukları hak-
kında bilgi ve tecrübe sahibi bir insan olarak 
bu aşamada en büyük arzumun hayatta kalan 
insanlarımızın ihtiyaçlarının en kısa sürede kar-
şılanması ve vatandaşlarımızın asgari deprem 
öncesi standartlardaki yaşamlarına mümkün 
olan en erken zamanda dönebilmeleri olduğu-
nu ifade etmek istiyorum. 

Bu çerçevede; can kaybı ve hasarın büyük-
lüğünde payı bulunan her seviyedeki sorum-
lunun hukuk önüne çıkarılmasının, bireyden 
başlayıp devlet sistematiğine uzanan tüm 
paydaşları kapsayan, hazırlık/risk azaltmadan 
başlayarak iyileştirme sürecini de içeren afet 
yönetimi sürecindeki tedbir ve faaliyetlerin, akıl 
ve bilim rehberliğinde, bütüncül bir anlayış ile 
eksiksiz ve istisnasız olarak, birlik, beraber-
lik ve dayanışma içinde hayata geçirilmesinin 
her türlü doğal afetten etkilenme seviyemizin 
kabul edilebilir kayıplarla sınırlandırılmasını 
sağlayacak en önemli adım olacağını değer-
lendiriyorum.

Bu vesile ile tüm ulusumuza tekrar baş-
sağlığı diliyorum. 

Münih Güvenlik Konferansı
59'uncu Münih Güvenlik Konferansı 17-19 

Şubat 2023 tarihleri arasında Almanya’da 
yapıldı. 

Rusya ve İran'dan yetkililerin davet edilme-
diği Konferansa 40'tan fazla devlet ve hükûmet 
başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma 
bakanı katıldı.

Gelecek dönem dünya düzenini şekillendir-
me potansiyeli bulunan Ukrayna-Rusya çatış-
malarını odağına alan Konferans kapsamında 
başat aktörler olarak nitelendirebileceğimiz 
ülkelerin dile getirdiği görüşler şunlardı: 

ABD
Başkan Yardımcısı Kamala yaptığı konuş-

mada;
n Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaları 

provoke edilmemiş bir savaş olarak tanımlar-
ken, Trans-Atlantik bağın önemine vurgu yaptı. 

n ABD'nin "savaşın başlangıcından bu 
yana Çin’in Moskova ile ilişkilerini derinleştir-
mesinden rahatsızlık duyduğunu, Çin’in Rus-
ya’ya sağlayacağı desteğin saldırganlığın ödül-
lendirilmesi anlamına geleceği ve kurallara 
dayalı dünya düzenini zayıflatacağını ifade etti. 

Kamala’nın, Fransa Cumhurbaşkanı ve 
Almanya Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin 
ardından “kurallara dayalı düzeni” korumanın 
önemi de dâhil olmak üzere Çin’den kaynak-
lanan zorlukların tartışıldığı ve yakın bir şekil-
de, uyum içinde bulunma (agreed to remain 
closely aligned) konusunda mutabık kalındığı 
açıklandı1. 

ABD Dışişleri Bakanı’nın Çin delegasyonu 
ile yaptığı görüşme ardından yayınlanan açıkla-
mada ise ABD’nin; 

n Rusya’nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş 
konusunda, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağ-

laması veya sistemik yaptırımlardan kaçınması 
için Rusya’ya yardım etmesinin sonuçlarıyla 
ilgili uyarıda bulunduğu, 

n ABD hava sahasında vurulan Çin yüksek 
irtifa gözetleme balonu konusunda, ABD ege-
menliğinin ve uluslararası hukukun ihlâl edil-
diği ve bu sorumsuz eylemin bir daha asla ger-
çekleşmemesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Çin2

Toplantıda Çin’i halen Çin Komünist Par-
tisi Dış İlişkiler Direktörü görevini de yürüten, 
Çin’in en üst seviyedeki diplomatı, eski Dışişleri 
Bakanı Wang-Yi temsil etti. Wang-Yi toplantı 
kapsamında; 

n Rusya-Ukrayna çatışmasının uzayan ve 
yayılan bir kriz hale gelmesinden kaygı duy-
duklarını ifade ederken Çin’in çatışmaya taraf 
olmadığını, barış ve diyaloğu savunduğunu 
belirtti. 

n Bu konuda Avrupa’nın nasıl bir rol oyna-
yabileceğini ve kendi stratejik özerkliğini nasıl 
ortaya koyabileceğini düşünmesi gerektiğine 
vurgu yaptı.

n Belarus ve Türkiye’nin öncülüğünde 
barış görüşmeleri yapıldığını, bir çerçeve oluş-
tuğunu, ancak bu girişimlerin durdurulduğunu, 
sürecin yarıda kalma gerekçesini bilmedikle-
rini söyledi. 

n Bazı güçlerin, barış görüşmelerinin ger-
çekleşmesini istemediğini, savaşın Avrupa’ya 
verebileceği zararın yanı sıra Ukraynalıların 
yaşamını veya ölümünü de umursamadığını 
vurgularken, bazı istemeyen güçlerin Ukray-
na’dan daha büyük stratejik hedefleri olduğunu 
ifade etti. 

n Çin'in iki ülke arasındaki bir çatışmayı 
çözmek için yakında bir barış planı sunacağını 
bildiren Wang-Yi, Avrupa’yı sorumluluk almaya 
ve Amerikalılardan uzak durmaya çağırdı.

Konuşma ve görüşmelerinde AB’ye de 
mesajlar veren Wang-Yi;

n Çin ve Avrupa’nın giderek daha çok 
kutuplu hale gelen dünyada iki büyük güç, 
pazar ve uygarlık olduğunu, yapacakları tercih-
ler ile dünyanın gideceği yönü belirleyeceklerini 
söyledi. 

n Diyalog ve işbirliğinin tercih edilmesi 
durumunda bloklar arası cepheleşme olmaya-
cağını, barış ve istikrarın tercih edilmesi duru-
munda yeni bir soğuk savaşa girilmeyeceğini, 
açıklık ve işbirliğinin tercih edilmesi durumun-
da küresel kalkınma ve refah umudunun arta-
cağını vurguladı. 

ABD’nin, Çin yüksek irtifa balonu ile ilgili 
açıklamasını, “zayıf" Washington'ın ABD hava 
sahası üzerindeki Çin balonlarına karşı "nere-
deyse histerik" tepkisi olarak niteledi. ABD’yi 
savaş çığırtkanı olarak tanımladı. 

Toplantı kapsamında AB Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile de 
görüşen Wang-Yi, Çin’in Avrupa ile her alan-
daki temaslarını kapsamlı bir şekilde yeniden 
başlatmaya hazır olduğunu, tarafların yeni bir 
Çin-AB liderler toplantısı için aktif olarak hazır-
lanabileceğini ifade etti3. 

Almanya4

Almanya Başbakanı Scholz toplantı açış 
konuşmasında; 

n Almanya’nın Ukrayna'nın Kıta Avrupa-
sı’ndaki en büyük askeri destekçisi olduğunu 
belirtti. 

n Almanya'nın Ukrayna’ya desteğinin 
uzun süre devam edecek şekilde tasarlandığını 
ancak gelecekteki silah teslimatları konusunda 
ihtiyatlı olduğunu bildirdi.

n Rusya-Ukrayna savaşının uzun sürece-
ğine inandığını dile getiren Scholz, Ukrayna’nın 
savaş uçağı ve uzun menzilli füze taleplerine 
olumlu yanıt vermedi.

n Ukrayna için verilen destek ile istenme-
yen bir gerilimin tırmanmasının önlenmesi ara-
sındaki dengenin muhafaza edileceğini bildiren 
Scholz, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, savaşın 
erken sonlanmasına katkı sağlayabileceğini 
savundu.

Fransa5

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise;
n Fransa’nın, Rusya’nın “mutlaka yenil-

mesi” gibi bir hedefi olmadığını, Rus toprakları-
na saldırarak Rusya’yı ezmek gibi bir pozisyonu 
bulunmadığını açıkladı. 

n ABD kaynaklı “Moskova’da rejim deği-
şikliği” senaryolarına atfen geçtiğimiz on yılda 
birçok ülkede yaşanan rejim değişikliklerinin 
tam bir başarısızlık olduğunu ifade etti. 

n Şu anki şartlar uygun olmasa da aklın, 
birgün savaşı sona erdirmek için bir uzlaşma 
talep edeceğini belirten Macron, anlaşmanın 
temeli olarak Rusya’nın güvenlik kaygılarını 
işaret etti. 

n Ancak, savaşı Ukrayna ve Rusya için 
kabul edilebilir koşullarda sona erdirecek 
herhangi bir güvenlik düzenlemesinin formüle 
edilmesine yönelik çalışmalar için çok erken 
olduğunu vurguladı. 

n Macron, “Savaşın çok daha uzun süre-
bileceği gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor.” 
ifadelerini kullanırken, Rusya'nın müzakere 
masasına kabul edilebilir bir şekilde oturması 
için Avrupa ve ABD'nin "uzun vadede inandırıcı" 
olmasının kritik önem taşıdığını da savundu.

İngiltere6

İngiltere Başbakanı Sunak, 
n Ukrayna’ya savaş uçağı göndermek iste-

yen ülkeleri desteklemeye hazır olduklarını 
söyledi. 

n Ukraynalı pilotlara eğitim verilmesinin 
önemine atıfta bulundu. 

n Tüm dünyanın Rusya’dan hesap sorması 
gerektiğini söyleyerek, Rusya’nın Uluslarara-
sı Ceza Mahkemesi’ne verilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

n İngiltere’nin haziran ayında “Ukray-
na’nın İnşası Konferansı-Ukraine Recovery 
Conference”na ev sahipliği yapacağını belirte-
rek Rusya'nın bu yeniden yapılanma için ödeme 
yapmasının nasıl sağlanacağının düşünülmesi 
gerektiğini sordu. 

n Soğuk Savaş sonrası dönemin anlaş-
malarının Ukrayna'yı başarısızlığa uğrattığını 
söyledi. Bu nedenle, uzun vadeli güvenlik için 
yeni bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

n Ukrayna’nın NATO üyesi olacağını ifade 
ederek, bu olana kadar Batılı liderleri Ukray-
na’ya gelişmiş NATO standartlarında kabiliyet-
ler sunmaya davet etti. 

AB
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der 

Leyen de Ukrayna’ya yapılan yardıma atıfla ola-
ğanüstü zamanlar yaşandığını ve bu durumun 
olağanüstü tedbirler gerektirdiğini ifade etti. 

Ukrayna’nın şu anda ihtiyaç duyduğu 
mühimmatı karşılamak için AB ülkelerinin 
savunma sanayi imkânlarını birleştirmesi 
gerektiğini söyledi7. Açık kaynaklarda bu konu-
nun AB Dışişleri Bakanları tarafından görüşüle-
ceği haberleri yer aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yük-
sek Temsilcisi, Çin temsilcisi Wang-Yi ile yaptığı 
görüşmede, ABnin Çin ile üst düzey temasları 
güçlendirmeye ve çeşitli alanlardaki işbirli-
ğini ilerletmeye istekli olduğuna dikkat çekti. 
Temsilci, liderler arasındaki yeni toplantı için 
hazırlık yapacaklarını ve iki tarafı ilgilendiren 
ortak konularda Çin ile fikir alışverişinde bulu-
nacaklarını kaydetti8.

NATO
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukray-

na’ya askeri yardım yapmaya devam edilme-
sinin gerilimi tetikleme riski olsa da aslında 
en büyük riskin Putin’in kazanması olduğunu 
savundu.

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın üye-
lik sürecine yönelik bağlılığının değişmediğini 
belirtti. 

Genel Sekreter, bir grup gazeteciye yaptığı 
açıklamada Çin’in, Rusya’nın işgalini kınayama-
dığını belirterek barış planının da oldukça belir-
siz olduğunu söyledi. Barışın ancak Rusya'nın, 
Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyması halin-
de mümkün olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter’in bugün Avrupa'da olanla-
rın, yarın Asya'da da yaşanabileceğini belirterek 
Tayvan üzerinden mesaj vermesi dikkat çekti. 

Sonuç9-10

Konferans; 
n ABD liderliğinin korunması ve ABD 

çıkarlarını ön plana alan dünya düzeninin 
muhafazası için yeni güç merkezlerinin oluş-
masının engellenmesini veya bu oluşumların 
sekteye uğratılmasını, bu kapsamda Rusya’nın 
ve Çin’in hareketsizleştirilmesini, bu iki gücün 
küresel etkilerinin kırılmasını hedefleyen, 

n Bu hedefe ulaşmak üzere gücün küresel 
seviyede, kademeli olarak Rusya ve Çin’e karşı 
birleştirilmesini amaçlayan, 

n Bu çerçevede ağırlıklı ve öncelikli olarak 
Rusya’yı hedefe koyarken, Çin’i ikinci planda 
tutarak Rusya ve Çin arasında ayrım yaratmaya 
ve bu ayrım ile iki gücün işbirliği yapmasına 
meydan vermemeye çalışan,

n 2021 yılının Haziran ayında fiilen uygula-
maya sokulan ve sonrasında G7, AB ve NATO 
platformlarında eşgüdüm içinde yürütülen pla-
nı yansıtan bir başka araç oldu. 

Liderlerin açıklamaları;
n Batı’nın en büyük çekincesinin Rusya ve 

Çin arasında güçlü bir işbirliği mekanizmasının 
tesis edilmesi olduğunu teyit etti. 

n Özellikle Avrupa kanadının, Rusya ve 
Ukrayna arasındaki çatışmaların daha uzun 
süre devam edebileceğini kavradığını, ancak 
kalıcı barış için adım atabilecek bakış açısına 
sahip olmadığını gösterdi. 

n Ukrayna’ya silah sağlayarak savaşın 
süresinin kısaltılabileceği görüşünün hâkim 
olduğunu teyit ederken, bu kapsamda oluşan 
ekonomik yükün paylaşımı için özellikle AB 
içinde bazı inisiyatifler geliştirilmesine çalışıldı-
ğının ilk sinyallerini verdi. 

n AB’nin Çin ile ilişkilerinde daha dikkatli 
davranmak istediğini gösterdi. 

Serter Tuçaltan 
Dz. Kurmay Albay (E)

Deprem
n Almanya’nın, AB içinde ABD-Rusya iliş-

kileri kapsamında oynadığı dengeleyici rolün 
sona erdiğini, Almanya’nın ABD güdümlü poli-
tikalar izleyeceğini teyit etti. 

n Batı bloğunun bir sonraki adımının 
Ukrayna’nın yeniden yapılanması masrafları-
nın Rusya üzerine yıkılması gibi bir maddeyi 
de kapsadığını ortaya koydu. Rusya’da rejim 
değişikliği, Rusya’nın Uluslararası Ceza Mah-
kemesinde yargılanması gibi konuların özellik-
le ABD ve İngiltere’nin gündeminde olduğunu 
gösterdi.  

n Özellikle Rusya’nın başarısının Batı için 
bir yenilgi anlamına geleceğine dair söylem-
ler ile Rusya’nın içinde bulunduğu durum ve 
Rusya’ya karşı masaya konabilecek muhtemel 
talepler, her iki tarafın da geri adım atacak 
manevra alanlarının daraldığını gösterdi. 

n Çin’in, Ukrayna-Rusya çatışmaları kap-
samında bir barış planı sunacağını ortaya koy-
du. Bu açıklama;

n Çin’in Rusya’dan sonra, Tayvan üzerin-
den, sıranın kendisine de gelebileceğini değer-
lendirdiği izlenimini yarattı. 

n Barış Planı yaklaşımı Çin’in inisiyatif 
alarak, ABD’nin, Avrupa üzerindeki etkisini 
kırmak ve kendi üzerindeki ekonomik ve tek-
nolojik baskıyı azaltmak maksatlarına matuf 
olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

n Çin ve AB yetkililerinin, liderler ara-
sında üst düzey temasların güçlendirilmesi 
yönünde bir karar aldığını ortaya koyarken, 
Çin‘in, AB’nin ABD’den uzaklaşmak üzere ikna 
edilebileceğine ilişkin umutlarını koruduğunu 
gösterdi. 

Konferans neticesinde özetle, Batılı başat 
aktörlerin dünya güvenlik ortamını Rusya ve 
Çin’in de dâhil olduğu bir süreç içerisinde oluş-
turmak yerine, ABD çıkarlarını ve liderliğini 
önceleyecek şekillendirmeye çalıştıkları bir 
kez daha görüldü. 

Bu durum işbirliği ve birlikte çalışma yeri-
ne kamplaşmanın derinleşmeye devam ede-
ceğini, barış ve istikrar sürecinden daha fazla 
uzaklaşılacağını tekrar teyit etmiş oldu.
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Kıymetli okurlar, öncelikle 
şubat ayında ülkemizin yaşadı-
ğı deprem felaketlerinde haya-
tını kaybeden yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınları-
na başsağlığı, büyük Türkiye 
Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum…

Malumunuz, ocak ve şubat 
sayılarında harp gemisi tasa-
rım, planlama ve inşa süreç-
lerinden bahsetmiştik. Biraz 
da işin maliyet boyutunu irde-
lemek gerektiğini düşündüm 
ki maliyet konusu üç açıdan 
önem arz etmektedir:

Birincisi; ülkenin ekonomik 
koşulları çerçevesinde projeye 
ayrılabilen bütçenin göz önün-
de bulundurularak geminin 
yerli ve milli imkânlarla tasa-
rım ve inşası…

İkincisi; Deniz Kuvvetleri-
nin kendi personeli tarafından 
tasarım ve inşası tamamlanan 
geminin öncelikle yine kendi 
personeli tarafından kullanı-
larak başarısını ispat etmesi 
ki burada; savaşta ve barışta 
en kıymetli kaynağın insan 
gücü olduğunu, edinilen bilgi 
ve tecrübenin sürdürülebilir 
şekilde gelecek nesillere akta-
rılmasının elzem bir gereklilik 
olduğunu, dolayısıyla gemiyi 
servis ömrü boyunca bilfiil 
kullanacak, onu ikinci değil, 
ilk evi belleyecek personelin 
tasarım ve inşa süreçlerini ger-
çekleştirmesinde görevlendi-
rilmesinin zamandan da ciddi 
ölçüde tasarruf sağlayacağını 
belirtmeden geçemeyeceğim.

Üçüncüsü de MİLGEM vizyo-
nunda olduğu gibi nihai olarak 
projenin özel sektöre devredi-
lerek, inşa ve ihracatının sağ-
lanması.

Bu aşamada “maliyet etkin” 
ifadesinin tanımının da yapıl-
masında fayda var. “Maliyet 
etkin”lik salt geminin emsal-
lerinden ucuza tamamlanması 
gibi dar bir anlamda yorumla-
nırsa ve tasarım ve inşa çalış-
maları bu yönde gerçekleşti-
rilirse evet nihayetinde ucuza 

mal edilmiş bir gemi hizmete 
alınabilir. Ancak ya sonrası?

Burada bir parantez açarak; 
konumuz harp gemisi oldu-
ğu için tüm örnekleri bunun 
üzerinden verdiğimi, bununla 
birlikte anlatmaya çalıştıkları-
mın büyük bir çoğunluğunun 
hemen her türlü tasarım/üre-
tim projesi için de geçerli kabul 
edilmesi gerektiğini belirteyim.

Gemiyi ucuza mal etmiş 
ancak ya sonrası diye sormuş-
tum. Şimdi yine harp gemisi 
projeleri üzerinden devam-
la cevabı arayayım… Bura-
da atlanmaması gereken en 
önemli husus; muharip bir 
harp gemisi projesinin, elde 
hazır tasarım yok ise; tüm tasa-
rım, malzeme tedarik, inşa ve 
test/kalifikasyon süreçlerinin, 
her şey yolunda giderse 5 sene 
süreceği, bu 5 senenin sonunda 
geminin kullanıcısı yani deniz 
kuvvetleri tarafından hizmete 
alınacağı, kullanıcısı ile bir-
likte bu gemide en az 40 sene 
boyunca gece-gündüz, liman-
da-seyirde ve hatta bakım/
onarım periyodlarında dahi 
sürekli bir hayat olacağıdır. 

Bir diğer önemli husus ise 
seçilen ana sistem/cihazların 
bu 40 sene boyunca çalışılabile-
cek şekilde (elbette gerekli peri-
yodik planlı bakımları aksatıl-
madan yapılarak) seçilmesidir. 
Genel olarak ana silah, sensör 
ve savaş sistemi yazılımları 
açısından bakıldığında, tekno-
lojinin sürati de göz önüne alı-
nırsa, bu sistemler her ne kadar 
çalışır durumda olsalar da çağı 
yakalamak açısından değiştiril-
meleri gerekebilir ki biz buna 

“Yarı Ömür Modernizasyonu” 
diyoruz ve genelde geminin 15 
ila 20 senelik çalışma süreci 
sonunda uyguluyoruz. 

Ancak, ana tahrik sistemi-
ni oluşturan ekipmanlar (ana 
makineler, gaz türbinleri, dişli 
grupları vb.), yardımcı sistemler 
(dizel jeneratör setleri, dümen 
sistemleri, gemi elektrik sis-
temi vb.) mümkün olduğunca 
ve zorunlu olmadıkça değişti-
rilmiyor.

İşte tam da burada “Ömür 
Devri Maliyet” denilen kav-
ram çıkıyor karşımıza. Yukarıda 
bahsettiğim sistem/cihazların, 
yarı ömür modernizasyonu da 
dikkate alınarak, uzun yıllar 
boyunca etkin görev yapabil-
mesini temînen daha tasarım 
fazında büyük bir titizlikle 
seçilmesi, konuya sadece düşük 
maliyet açısından bakılmaması, 
‘maliyet etkin’lik sağlanırken 
‘Ömür Devri Maliyet’ analiz 
sonuçlarının gözden kaçırıl-
maması gerekiyor.

Özetle; maliyet belirleme 
işi, aynı anda onlarca girdi-
nin değerlendirileceği, tam 
anlamıyla karmaşık bir opti-
mizasyon problemidir desek 
yanılmış olmayız. Tasarımcı 
bu optimizasyonu ne kadar 
gerçeğe yakın yaparsa işte o 
zaman proje için maliyet etkin 
tanımı kullanılabilecektir.

Projeyi en optimum maliyet-
le tamamlayıp, gemiyi kullanı-
cısına teslim etmekle birlikte 
başlarda belirttiğim “ülkenin 
ekonomik koşulları çerçevesin-
de projeye ayrılabilen bütçenin 
göz önünde bulundurularak 
geminin inşası” koşulu da aslın-
da sağlanmış oluyor.

Şimdi sırada; gemiyi bir de 
ülke ekonomisine döviz katkısı 
sağlayacak şekilde uluslararası 
pazarda görücüye çıkartmak 
var ki bunun en güzel örneğini 
MİLGEM’lerde yaşadık. Türk 
Deniz Kuvvetleri envanterinde 
başarıdan başarıya koşan ve 
dünya çapında dikkat çeken 
MİLGEM’lerin önce Pakistan’a, 
sonrasında da Ukrayna’ya ihraç 
edilmek üzere sözleşmeleri 
imzalandı ve gemilerin inşa-
ları devam etmekte.

Gemiyi maliyet etkin olarak 
inşa etmenin faydası MİLGEM 
ihracatlarında görüldü ki her 
iki ülke ile sözleşme imzalayan 
Türk şirketleri girilmesi çok zor 
olan uluslararası harp gemisi 
pazarında rekabete girerek iha-
leleri kazanabildiler. Konuyu 
takip eden meraklıları gayet 
iyi bilirler, bu pazarda etkin 
rol oynayan ve pazarı baskı-
layan özellikle Çin ile rekabet 
etmek çok da kolay değildir. Bu 
pazarda en büyük gücümüz; 
Çin kadar olmasa da nispeten 
düşük işçilik maliyetleri ile 
birlikte Çin’in yanımıza dahi 
yaklaşamayacağı Türkiye’deki 
işçilik kalitesidir.

Diğer yandan da; pazara 
baktığımızda kendi gemilerini 
yapan özellikle Birleşik Krallık 
ve Amerika Birleşik Devletleri 
gibi güçlü donanmalara sahip 
denizci ülkelerin harp gemisi 
ihracatını ikinci plana attığını, 
inşa ettikleri gemilerin yüksek 
maliyetlere sahip olduğunu, bu 
sebeple de bu ülkelerin yeni 
gemi ihraç etmekten çok uzun 
yıllar kullandıkları ikinci el 
gemileri satmaya daha yatkın 
olduklarını görüyoruz. 

Biraz da bunu irdeleyecek 
olursak; bunun belki öncelikli 
olarak ülke politikalarının bir 
gereği olduğunu söyleyebiliriz. 
Her zaman en gelişmişi, en 
gösterişlisi, en güçlüsü bizde 
olsun isteğiyle birlikte, gelişmiş 
zengin ülke olmalarının ve 

donanmalarının yenilenmesine 
ciddi miktarda bütçe ayırabil-
melerinin de etkisi önemli.

Her ne kadar durum böyle 
olsa da HMS Queen Elizabeth 
ve HMS Prince of Wales uçak 
gemilerinin yüksek maliyetleri 
(gemi başına yaklaşık 3 mil-
yar pound) ile HMS Prince of 
Wales’de göreve başlamadan 
meydana gelen sancak şaft 
arızası nedeniyle Birleşik Kral-
lık kamuoyunda ciddi tepkiler 
yükseldiğini de açık kaynaklar-
dan görüyoruz.

HMS Prince of Wales gemi-
sini Aralık 2020’de Portsmouth 
Limanı’nda ziyaret eden ekip-
teydim. Gemi gerçekten de 
etkileyici bir büyüklüğe ve 
bunun yanı sıra da güzel bir 
tasarıma sahip. Ancak o gün 
şunu düşünmüştüm, bu gemi 
3 milyar pound eder mi? 

Gözlemlediğim kadarıyla her 
şeyin en iyisi düşünülmeye 
çalışılmış olmakla birlikte yine 
de bu kadar yüksek maliyete 
değer mi? Kaldı ki gemide uçak-
ları fırlatmak ve yakalamak için 
kullanılan bir katapult (CATO-
BAR-Catapult Assisted Take-Off 
But Arrested Recovery) sistemi 
de yok. Yani her uçak iniş kal-
kış yapamıyor. Birleşik Krallık 
Savunma Bakanlığı önümüzde-
ki yıllarda gemilere CATOBAR 
özelliği ekleneceğini duyursa 
da bu sistemin maliyetinin 
de tepkilere neden olabileceği 
konuşuluyor. 

An itibarıyla gemi sadece, 
STOVL (Short Take-Off and 
Vertical Launching) dediğimiz 
kısa mesafede kalkış yapıp 
dikey iniş yapabilen jetlerin 
iniş kalkışına göre tasarlanmış 
ki bugün dünya üzerinde bu 
tip jetlere örnek olarak F-35B 
Lightning II uçaklarını verebi-
liriz. E bizim yüzen dev TCG 
ANADOLU da bu özellikte üste-
lik neredeyse 3’te bir maliyetle.

Sonuç olarak baktığımızda 
ihtiyacın belirlenmesi aşama-
sından, tasarımına kadar, kul-
lanılan malzemelerden, sistem/
cihaz ve ekipmanların seçimine 
kadar bir aşırılık (belki de over-
design) olduğunu görüyoruz ki 
buna bir de gemilerin Birleşik 
Krallık’ta inşa edildiği ve bu 
sebeple de işçilik maliyetleri-
nin yüksekliğini de eklersek 3 
milyar pound’a mâl olan, bir 
de üzerine kâr marjı eklenecek 
bu geminin ihraç edilmesinin 
imkânsıza yakın olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

 Gelin bir de yaklaşık 13 mil-
yar Amerikan Doları maliyeti 
olan USS Gerald R. Ford uçak 
gemisine bakalım. Bu arada 
bu tutarın Anadolu Ajansı’nın 

Maliyet etkin harp gemisi inşası ve ihraç edilebilirlik
Müh. Kd. Albay 
(E) Kerem Orçun 
Yüksekdağ harp gemisi 
tasarım, planlama ve 
inşa süreçlerini kapsa-
yan yazı dizisinde bu 
ay, harp gemisi üreti-
minde maliyete odakla-
nıp “yüksek standart ile 
yüksek korumacılık mı 
sürdürülebilir, iyi  
standart ile maliyet  
etkin üretim mi?”  
sorusunu irdeliyor

internet sitesinden edindi-
ğim bilgiye göre, NATO üyesi 
20 ülkenin 2021 yılı savun-
ma harcamalarının üzerinde 
olduğunu da belirtmek isterim. 
(Türkiye: 13 milyar ABD Doları).

Açıkçası bu gemide bulun-
madım, canlı gözle de gör-
medim. Ancak boyutlarına 
bakıldığında; uzunluk: 337 
m, su hattı genişliği: 41 m, 
uçuş güvertesi genişliği: 78 m, 
deplasman: 100.000 ton olup 
devasa bir gemi, daha doğru-
su yüzen bir ordu olduğunu 
söylemek mümkün hatta 2017 
itibarıyla dünyanın en büyük 
uçak gemisi. Tabii bu gemi-
nin en büyük özelliği nükleer 
tahrikli olması ki 4 şaft ile 30 
knots sürat yapabiliyor, menzili 
ise 20-25 yıl boyunca limitsiz.

Şimdi ABD’nin de bu gemi 
için ihtiyaç belirlerken, bütçe 
ayırırken, tasarım aşamasında 
sistem/cihaz/ekipman seçim-
lerinde geminin ileride baş-
ka ülkelere ihraç edilmesini 
düşünmediği apaçık ortada. Hoş 
onlar düşünse de bu maliyetler-
le böyle bir gemiyi ithal edecek 
ülke de yok denecek kadar az 
demek doğru olacaktır.

Yazının sonuna yaklaşır-
ken özetle; biz her yönüy-
le maliyet-etkin ama bir o 
kadar da başarısı kanıtlı pro-
jeler geliştirmeye ve yenilerini 
üretmeye, savunma sanayide 
kazandığımız ihracat ivmesi 
ile daha çok çalışmaya, daha 
çok üretmeye devam etmeli, 
MİLGEM ile başta Türk Deniz 
Kuvvetleri tarafından ortaya 
konulan, “önce kendimiz için 
en iyisini tasarlayıp inşa etmek 
ve kullanmak, sonrasında da 
bu gemilerin özel sektör tara-
fından ihraç edilmek üzere 
inşa edilmesi” vizyonuna sahip 
çıkmalı, ülke ekonomisine yük-
sek katma değer sağlayacak 
şekilde uluslararası savunma 
sanayi pazarında çıtayı daha 
da yükseklere taşımalıyız. 

Bu ülkenin askeri ve sivil 
mühendislik gücü de işçilik 
gücü ve kalitesi de bunu başa-
racak kapasitede ve inançtadır.

Kalın sağlıcakla…

Kerem Orçun Yüksekdağ



Mart 2023 www.marinedealnews.com 

26 RÖPORTAJ  

Türk denizcilerin eğitim sevi-
yelerini nasıl görüyorsunuz?

Ruslan Gromovenko: Türk 
denizcilerin eğitim seviyelerinden 
ziyade İngilizce seviyelerine değin-
mek istiyorum. Oldukça yetersiz. 
Bizim işimizde ileri seviyede İngi-
lizce konuşmak gerekiyor. Dünya-
nın neresinden olursanız olun bu 
durum aynı. Türk denizcileri henüz 
o seviyede değiller. Türk denizci-
lerin en büyük problemi İngilizce. 
Azerbaycan Türkleri ise bu konuda 
oldukça yetkinler.

Bu konuda denizcilerden önce 
şirketlerin bir adım atması gereki-
yor. Çalışanlarına gerekli eğitimleri 
vermeleri ve bu konuyu bir gerek-
lilik haline getirmeleri gerekiyor. 
İngilizceye tamamıyla hâkim olma-
dan offshore gibi spesifik uzmanlık 
gerektiren alanlarda eğitime başla-
manın dahi anlamı yok.

Ancak, bu konuyu şirketler çok 
önemsemez çünkü onlar İngilizce 
bilen birisine ihtiyaç duymadıkça 
bunun üstüne yoğunlaşmaz. Bu 
nedenle kişiler kendi gelişimleri 
ve iş imkânlarının genişliği için bu 
konuya yoğunlaşmalı. Biz 10 senedir 
Türk denizcilere eğitim veriyoruz. 
Ben ileri seviye İngilizce konuşanla-
rın henüz Türkiye’de çalıştığını gör-
medim. Bunların yanı sıra aynı işi 
yapan iki kaptandan İngilizce konu-
şabilenin maaşı konuşamayana 
göre iki kat fazla oluyor. Bu nedenle 
şirketlerden ziyade kişilerin bu işlere 
özellikle yönelmesi gerekiyor.

Offshore ve DP konusunda 
ülkemiz hangi seviyede?

Çok düşük. Henüz başlangıç nok-
tasındasınız. Şu anda bu işi geliştir-
me ve öğrenme aşamasındasınız. 

Tabii ki geliştirilecektir. Şu anda 
bu gemileri uluslararası şirketler 
işletiyor. Eğer basitçe gemi personel-
lerine bakarsanız çalışanların yüz-
de70-80’inin yabancı uyruklu olduk-
larını görürsünüz. Bu tür gemilerin 
her şeyini tamamen yerli bir biçim-
de idare edebilecek seviyeye gel-
mek uzun bir yolculuk gerektiriyor. 
Benim gördüğüm pek çok denizci 
bu gemilerin ne olduklarını ve nasıl 
çalıştıklarını bilmiyor ve anlamıyor. 
Bunun da en büyük sebebi tabii ki 
İngilizce yetersizliği. 

İngilizcelerini geliştirmek bu ve 
benzeri eğitimleri global çapta ala-
bilmelerini, dolayısıyla seviyelerini 
geliştirmelerini, işlerinde yükselme-
lerini ve kazançlarının artmasını 
sağlayacak. Nihayetinde kendileri-
ne ve ailelerini daha iyi bir yaşam 
imkânı sunabilecekler. 

Türk denizcilerin deniz güven-
liği konusundaki bilgi birikimini 
nasıl buluyorsunuz?

Oldukça iyi. Çünkü kuru yük ve 
tanker taşımacılığı oldukça yaygın 
ve bu gemilerin doğal olarak getirdi-
ği kurallar nedeniyle Türk denizcile-
rin denizde güvenlik bilgileri olduk-
ça iyi durumda. 

Simülasyon eğitimlerini nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Denizcilik üzerine istediğiniz eği-
timi alın gemiye başladığınız zaman 
en başa dönersiniz. Denizcilikte 
uzmanlığı sahada geçirdiğiniz süre 
belirler. Simülasyonlar sizi gerçek 
hayata hazırlar ancak burada yap-
tığınız hatalar sadece hata olarak 
kalır. Gerçek hayatta bir hata yaptı-
ğınızda ise bu milyonlarca dolarlık 
zarara yol açabilir ya da daha büyük 
felaketlere neden olabilir. 

Üniversiteler ile özel kursların 
arasındaki farklar nelerdir?

Üniversitelerde denizcilikle ilgili 
genel prosedürleri öğrenirler. Ancak 
petrol ve gazla ilgili bir şey öğrene-
mezler. Bu kurslarda bunları öğre-
nip kendilerine bir uzmanlık sağ-
layabilirler. Petrol ve gaz gemileri 
özelinde her bir geminin spesifik 
özellikleri ve spesifik güvenlik prose-
dürleri vardır. Bunlar için de spesifik 
kurslar almak gerekir. 

Denizciler dijitalleşme süreçle-
rine nasıl adapte olmalı?

Yaşınız ne kadar genç ise diji-
talleşmeye o kadar kolay adapte 
olabilirsiniz. Yaş olarak daha büyük 
olan insanlar için ise bu durum bir 
problem haline gelebiliyor. Siz kendi 
ofisinizde kâğıt kullanmaya devam 
edebilirsiniz ancak şirketler ve dün-
ya dijitalleşmeye geçiyor. 

Bu işbirliğinde süreç nasıl baş-
ladı?

Ali Cem Kuzu: Nautical Institu-
te dediğimiz Dynamic Positioning 
(DP) ya da Dinamik Konumlandır-
ma olarak adlandırılan gemilerde 
çalışan personelin yetkili merkezin 
yani denizcilik için IMO ne ise deniz-

ciliğin tüm eğitimleri, inovasyonları 
nasıl IMO tarafından denetlenip 
yetkilendiriliyor ise DP ve Dinamik 
Konumlandırma gemileri daha doğ-
rusu Dinamik Konumlandırma Sis-
temi olan gemiler Nautical Institute 
tarafından takip ediliyor. Yani Nauti-
cal Institute için DP’nin IMO’su diye-
bilirim. Kuralları ve standartları var. 
Hem akreditasyon hem eğitmen 
standartları var. Standartlara ulaşa-
bilmek için ciddi bir know-how gere-
kiyor. Türkiye olarak bizim konuya 
dair bir geçmişimiz, bir tecrübemiz 
olmadığı için mecburen yabancı bir 
partner ile ilerlememiz gerekiyor. 
Nitekim Türk bir DP trainer da yok. 
Çünkü bu sektöre yeni ihtiyacımız 
oldu. Sismik ve sondaj gemilerimiz 
alınınca dediler ki, “Denizciliğin 
içinde aslında böyle de bir sektör 
var.” Offshore ve enerji konularında 
ülke olarak biz daha önce ihtiyaç 
olmadığı için ilerleyememiş durum-
dayız ve know-how da oluşmamış 
durumdaydı. Biz birkaç temas kur-
duk. Tabii ki Ukrayna’daki savaşın 
da etkisi oldu buraya gelmelerinde. 
Yani oradaki düzeni bozup buraya 
yatırım olmayabilirdi.  Lerus firma-
sı da altmış senedir bu işin içinde 
ve işleri çok iyi biliyorlar. Singapur, 
Malezya, Endonezya, Romanya, 
Bulgaristan, Ukrayna’da kurdukları 
eğitim merkezleri var. Lerus için bu 
sektörde eğitim alanındaki en etkili 
teşebbüs diyebilirim. 

Bu eğitim merkezi dört duvar-
dı. Burayı inşa sürecinde; o iki ay 
boyunca günde belki 4-5 saat uyu-
muşumdur, uyumamışımdır. Bir 
de tek başımaydım.  Ekipmanla-
rımızın bir kısmını kamyonlardan 
alıp birlikte taşıdık. Benim de ilgi 
alanımdı, amacımdı da; “Bu ülkede 
de bu olsun. Türk denizciler yurt-
dışına gitmek zorunda kalmasın. 
Bu imkânı burada da sağlayabiliriz” 
düşüncesiyle bir yola çıktık. İyi ki bu 
sektörün en iyisine denk geldik.  

Ne kadar süre boyunca düşün-
dünüz ve hayata geçirmeniz ne 
kadar sürdü? 

Üç yıllık bir geçmişi var. İlk olarak 
Barbaros Hayrettin Paşa ile başladı. 
Orada benim bir arkadaşım çalışı-
yordu. İkinci kaptandı. Personeller 
Norveçlilerden oluşuyordu. Neden 
Türk personel yok diye düşündüm. 

Aslında baktığınız zaman ondan 
öncesinde IMO da bile, IMO’nun 
STCW konvansiyonunda bile DP ile 
ilgili bir tanımlama yapılmamıştı. 
Çünkü bu iki main body gibi olmuş: 
IMO ve Nautical Institute. 

Denizciliğin ilk eğitim yılında 
temel meslek derslerinde gemicilik 
var. Gemiciliğin eğitim programında 
gemi türlerinin tamamından bahse-
dilir. Tankerdir, kuru yüktür, Ro-Ro’dur, 
tankeri ayırır, gaz tankeri, kimyasal-
petrol ve bunların içinde STCW’de 
belgelendirme yapılır. Tanıtımları ve 
ileri sertifikaları vardır. DP ile ilgili 
gemilerden önce bu niye bizim ilgi 
alanımıza girmedi diye baktığımızda 
bir tanıtımının olmadığını görüyoruz. 
Bu yıllardır var. Biz geç tanıştık. Geçen 
hafta Nautical Institute akreditasyo-
nunu aldık.  Uluslararası eğitim vere-
biliyoruz şu an. Eğitimcilerin tamamı 
yurtdışından. Çünkü öyle bir Türk 
yok. Son hedefim bu konuyla ilgili 
bir de Türk eğitici yetiştirmek. Ben 
(PRÜ) Üniversite’deyken birkaç öğren-
cimi DP’ye yönlendirmiştim. Onların 
DP operatör olarak tamamlamaları 
gereken bir hizmet süresi var. Onu 
tamamladıktan sonra Nautical Insti-
tute’nun trainer standartlarına ulaş-
ması için alması gereken bir eğitim 
var. Eğitim haricinde geçirmesi gere-
ken başka bir süre var.  Onun stan-
dartları başka bir boyut. Dolayısıyla 
normal bir eğitimci ya da gemi kap-
tanı DP için bir anlam ifade etmiyor. 
Offshore başka bir yeterlik gerektirir. 
Şimdi ben DP trainer olmak istesem 
buraları bırakıp DP sistemi olan bir 
gemide en az beş sene bulunmam 
gerekiyor. Bir Türk eğitmen de bir ile 
başlar, iki olur, üç olur. Daha sonra 
zaten yürür. 

Offshore veya doğalgaz keşif 
gemilerinde Türk personellerinin 
artması için nasıl eğitimler alın-
ması gerekiyor? 

Bu üniversitede veya örgün eği-
tim yapan herhangi bir yerde ola-
bilecek bir şey değil. Dünyanın her 
yerinde bunun eğitim durumları var. 
Burada mesela saatlerine, konuları-
na, senaryolarına kadar bellidir. Beş 
günlük bir eğitimdir bu. Bunu biz 
belirlemiyoruz veya ulusal bir şey 
değil bu. Uluslararası belirlenmiş 
eğitim kriterleri var. Eğitimin yapıla-
cağı alandan eğitmenin standartla-

rına kadar yani şuradaki metreka-
reye kadar akreditasyon, denetleme 
standartları var ve her yıl güncel-
leniyor bu.  Demek istediğim şu 
an; biz akreditasyonu geçen hafta 
aldık. On beş gün önce başlamıştık 
eğitimlere. Çünkü Lerus’u ve hazır 
olduklarını biliyorlar. “Siz başlayın 
sertifika verebilirsiniz. Denetleme-
leri geçtiğiniz takdirde geçerli sayı-
lacaktır. Zaten sizin hazırlığınız bu 
yönde biliyoruz.” demişlerdi. Biz ona 
istinaden başladık. O da Lerus’un, 
Ruslan’ın bir artısı. Dolayısıyla biz 
şu anda bebek gibiyiz diyebiliriz. Ben 
detayları öğrenme aşamasındayım. 
Bu bir süreç ve bir, iki yılda öğrenile-
cek bir şey değil. 

Eğitimler Offshore odaklı mı 
olacak sadece? 

Enerji çalışmalarının her alanın-
da eğitim vereceğiz. Şu an tik koya-
rak ilerliyoruz. Nautical Institute 
sertifikasını geçen hafta aldık. DNV 
sertifikası dün (24 Şubat) alındı. Şu 
an onun sınavını ve sertifikalan-
dırmasını yapmakla yetkilendirildik. 
Bu da Türkiye’de bir ilk. İhtiyaç mı? 
Evet çok büyük bir ihtiyaç. Eksik mi 
kalmışız? Evet. Niye? Soru işare-
ti. “İhtiyacımız olmamış demek ki” 
diyorum ama dünyaya açılacaksak 
bu alanda da birilerinin yetiştirilmiş 
olması gerekiyordu. Duymayınca 
bilmeyince araştıramıyorsun. Araş-
tıramayınca da ilerleyemiyorsun. Şu 
an o aşamaları geçtik. 

DP’de çok daha kalifiye olması 
gerekiyor değil mi? 

Tabii ki, denizcilikle ilgili stan-
dartları tamamlamış olacak zaten 
ve çoğu tanker türü gemilerde tan-
ker personeli daha donanımlı oluyor. 
Donanımlıdan kastım kendi gemi 
türleri daha tehlikeli olduğu için… 
Orada da OCIMF var IMO’nun stan-
dartları karşılanıyor ama OCIMF, 

“Benim de farklı beklentilerim var. 
Bunu da sağlamak zorundasın” 
diyor. Buraya enerji taşımacılığın-
daki aktörler üye. Orada “Ben IMO 
standartlarına uygunum. Ben tan-
kerimi böyle işleteceğim” diyebilir 
misin? Diyemezsin. “Çünkü kimin 
yükünü taşıyacaksın? Benim yükü-
mü taşıyacaksan ekstra bunları da 
istiyorum” diyor. Şimdi genelde de 
DP için tanker tecrübesi olanları 
en azından Türkiye’de seçebiliyor-
lar. Böyle bir zorunluluk yok ama 
tanker tecrübesi olanların stan-
dartları daha yüksek olduğu için 
tercih ediliyorlar. Türkiye’de tanker-
dekiler biraz daha dikkatli oluyorlar 
kurallara. Olmak zorunda kalıyorlar 
denetleme sıklığından dolayı. 

Buradan eğitim almaları gere-
kiyor ilk olarak değil mi? 

Tabii ki, burada yoksa Azerbay-
can’da var. Yani yurtdışında var. Olay 
bu zaten. Burada DP’nin temellerini 
tamamladıktan sonra dışarıyla bağ-
lantılarının kurulması, bu sektörde 
bütün dünyaya kapıların açılması. 

'Hedefim bir Türk DP Eğitmeni yetiştirmek'
Türkiye’nin son yıllar-
da Karadeniz, Akdeniz 
ve Ege’de doğalgaz 
arama ve çıkarma 
çalışmalarının yoğun-
laşması ve TPAO filo-
suna sondaj gemile-
ri eklemesi sonrası 
denizcilerimizin offs-
hore alanındaki yeter-
liklerinin artırılması 
bir ihtiyaç haline geldi. 
Bu anlamda Türkiye’de 
özel olarak Dynamic 
Positioning (DP) eğitimi 
veren ve Türkiye’nin 
Nautical Institute ile 
DNV sertifikalı ilk eği-
tim merkezi olan Lerus 
Türkiye’nin Genel 
Müdürü Ali Cem Kuzu 
ve şirketin kurucusu 
Ruslan Gromovenko 
ile bir röportaj 
gerçekleştirdik

Ali Cem Kuzu-Ruslan Gromovenko
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Türk gemi insanlarının da 
bilinmesini ve tercih edilmesini 
mi istiyorsunuz artık? 

Tabii ki. Bizim denizcilerimiz, 
denizciliğin her alanında yetkin ola-
cak bir şekilde yetişiyor.

Öğrencilerden geri dönüşler 
nasıl? Eğitimi yeterli görüyorlar mı?

Elbette, devamlı konuşuyoruz. 
Giderek artıyor Türk sayıları. Mese-
la bizim sondaj gemileri. İki kaptan 
var. Bizim Türk bayraklı gemileri-
miz hâliyle. Türk bayraklı gemilerde 
sadece Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları çalışabilir iki ülke arasında 
anlaşma yok ise. Yabancı ehliyetli 
kaptanların bir limiti var. Türk kap-
tan yerel yeterliği sağlıyor ama asıl 
işi yabancı kaptan biliyor ama şimdi 
giderek biz bunu kırmaya başlıyo-
ruz. İleri DP Eğitimleri alan kaptan-
larımızdan da bunu öğrenebilirsiniz. 

Kıyı Ege bölgemizde rüzgâr 
türbinleri yapılmasına yönelik 
eğitimler verilmesini düşünüyor 
musunuz?

Evet düşünüyoruz. Türkiye’de 
olmayıp da dünyada olan ne var ise 
hepsini getireceğiz. İlk hedef olarak 
bir ofis kiraladık. Helikopter plat-
formları da olacak. Bu eğitimlere de 
başlayacağız haziran ayında. 

Okuldaki eğitimlerle burada-
ki eğitimin farkından bahseder 
misiniz? 

Üniversiteler, yüksek okullar 
neye tabi? STCW Konvansiyonuna 
ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Kılavuz 
Kaptanları ve Gemi Adamları Sınav 
Yönergesi’ne. O yönerge de STCW’yi 
önüne alır. Dolayısıyla bu zaten 
STCW’nin içinde olmaya ekstrem, 
daha doğrusu niş bir konu olduğu 
için üniversitelerde bir profesyonel 
gerektiriyor. Bu iş akademisyenlik-
ten ziyade mesleki profesyonel giri-
şim istiyor. Bu eğitim şunu istiyor: 
En az şu gemi türünde bu kadar 
hizmet vereceksin. Bunları bunları 
yapacaksın. Ondan sonra bu eğitimi 
verebilirsin. Akademik bir konu değil. 
Araştırmalar yapılması konusunda 
akademik bir konu olur. Bu eğitimler 
tamamen operasyon eğitimi. 

Peki sektörden gelen eğitmen-
ler ile akademisyen eğitmenler 
nasıl dengelenmeli? 

Akademisyen denizci eksiğimiz 
var zaten. Akademisyen denizciden 
de kastımız şu değil; denizcilik fakül-
tesini bitirdi. Bitirir bitirmez yüksek 
lisansa başladı. Bu denizcilik eğitimi 
için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü 
bu mesleğin özü tecrübe aktarımı. 
Bu, dünyanın her yerinde böyle. IMO 
model 6.0.9 var. IMO model 6.10 eğiti-
cilerin eğitimi ya da simülatör eğitici-
lerin eğitimi. Formasyon gibi düşüne-
bilirsiniz. Bizim kendi Bakanlığımızın 
da denizci eğitimci standartları var 
denizci eğitimci belgesi alması için. 
Üniversiteden mezun oldun, sınav-
dan yeterliği aldın. Doktoraya da baş-
larsan denizci eğitimci olabiliyorsun 
ya da en az ikinci kaptan yeterliğinde 
veriyorlar. Birkaç opsiyonu var. Ama 
şimdi bakıyorsunuz maaşlar çok 
farklı. Gemi kaptanları da biraz ide-

alist olmalı. Bu işi sevmeleri gerekiyor. 
Türkiye’de DP eğitimi almak 

ne gibi kolaylıklar sağladı?
Kaptan Serkan Poslu: Lerus’un 

İstanbul’da açılması bizim için çok 
büyük bir avantaj oldu. Yurtdışından 
bu eğitimi alırken iletişim problemleri 
yaşıyorduk. Burada ofis açılınca bizim 
için işler kolaylaştı. Türkiye’nin de bu 
alanda yatırımlarının artması sonrası 
bu alanda bir ihtiyaç da doğdu.

Bu eğitimi kimler alabilir?
STCW sertifikası olan herkes DP 

eğitimi alabilir. 

Eğitimi nasıl değerlendirirsi-
niz?

Kaptan Muhammed Burak Aktaş:
Daha önceki kursumu Azerbaycan’da 
almıştım. Kurs buraya açılınca tabii ki 
her şey bizim için oldukça kolaylaştı. 
Eğitimler çok iyi. İşinde uzman kişiler 
ve oldukça akıcı bir İngilizce konuşulu-
yor. Buranın Türk denizciliğine çok şey 
katacağını düşünüyorum. 

Yılların kaptanıyım ama sanki 
bambaşka bir sektöre girmiş gibi-
yim. Gaz teknolojilerini öğreniyo-
rum. 
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Gemi fiyatları navlunlarla ters orantılı Meltem Süloğlu
snp@pelikan.com.tr

BDI, haftayı yüzde 10'luk bir düşüşle 
538 seviyelerinde kapattı. Kuru yük 
gemilerde navlunların yerlerde olma-
sına rağmen gemi fiyatlarının aynı 
oranda düşmediği görülüyor. Örnek 
olarak Capesize armatörleri gemilerini 
doğudan batıya pozisyonlamak için 
kendi ceplerinden kiracılara her gün 10 
bin dolar ödüyorlar. Buna rağmen 2008 
inşa bir Capesize (Ocean Ceasar) 20 
milyon dolara alıcı bulabiliyor. Arma-
törler, geçtiğimiz birkaç sene kuru yük 
gemilerden çok kazandıkları için fiyat-
larını bu navlunlarda olması gereken 
yere henüz düşürmüyorlar. Çin'in yeni-
den açılacağı konuşuluyor. Modern eco 
gemilere talep çok ve fiyatları da yük-
sek seviyeleri koruyor.

Tanker fiyatları ve kazançları yük-
seklerdeki seyrini koruyor. Yaşlı tan-
kerlere talep devam ediyor. 2022 Ocak 
ayında 11,2 milyon dolara satın alınan 
2007 inşa LR1 (73,000 dwt) MEGALI 

gemisi için bugün 29-30 milyon dolar 
arasında pazarlık yapıyorlar. Bu gemi-
nin 2015'te (8 yaşındayken) satış fiyatı 
30 milyon dolar idi. Gemi şu anda 16 
yaşında ve 8 yaşındayken satıldığı fiyatı 
görüyor. 

Kuru yükler
Capesize:  “THALASSINI AST-

RID”  (179,816 dwt, Tianjin Xingang, 
2014 inşa, ss 3/2024) 34 milyon dolara 

“EDWARD N” (176,216 dwt, SWS, 2011 
inşa) 24 milyon dolara satıldı. “OCEAN 
CAESAR” (180,176 dwt, Imabari, 2008 
inşa) 20 milyon dolara alıcı buldu.

Kamsarmax: “LIBERTY K” (82,217 
dwt, Tsuneishi Zhoushan, 2010 inşa, 
ss 1/2025) 23 milyon dolara alıcı buldu. 

Panamax:  “OCEANIC 
POWER” (78,173 dwt, Shin Kurushima, 
2013 inşa, ss 4/2023) 23,5 milyon dolara 
satılırken, “NAVIOS LIBERTAS” (75,511 
dwt, STX Jinhae, 2007 inşa) BWTS 
donanımlı gemi 13,8 milyon dolara 

satıldı. “OMICRON CREST” (76,737 
dwt, Sasebo, 2004 inşa, ss 11/2024) 
12 milyon dolara Endonezyalı alı-
cıya satıldı.

Ultramax:  “NORD POTO-
MAC”  (63,379 dwt, I-S Shipyard, 
2016 inşa) 28 milyon dolara, “MUTI-
ARA” (61,498 dwt, Shin Kasado, 2012 
inşa) 21 milyon dolara Japon alıcıya 
satıldı.

Supramax:  “SERENITAS 
N”  (56,811 dwt, Yangzhou Guo-
yu, 2011 inşa) 12,5 milyon dolara 
Yunan alıcıya, “MILOS” (56,988 dwt, 
Çin, 2010 inşa) 13,5 milyon dolara 
alıcı buldu.

Handyler:  “VENTURE OCE-
AN”  (38,947 dwt, Jiangmen Nan-
yang, 2015 inşa) 18,5 milyon dola-
ra,  “AFRICAN VENTURE”  (34,721 
dwt, Chengxi Shipyard, 2012 inşa) 
12,5 milyon dolara Yunan alıcıya, 
“AS ELENIA” (34,421 dwt, SPP Güney 
Kore, 2011 inşa) 13,25 milyon dola-
ra Türk alıcıya, “CAMILA” ve “TIA 
MARTA” (34,334 dwt, Namura 2015 
inşa) gemilerinin her biri 19,5 mil-
yon dolara Türk alıcıya satıldı. 

Tankerler
VLCC:  “SEAHERO”  (306,507 

dwt, Daewoo, 2006 inşa) 56 mil-
yon dolara alıcı buldu.  “BIR-
DIE” (308,829 dwt, Samsung, 2005 
inşa) 52,5 milyon dolara, “MARAN 
AQUARIUS” (320,821 dwt, Daewoo, 
2005 inşa) 52,5 milyon dolara 
satıldı.  “INHERIT”  (299,325 dwt, 
Daewoo, 2000 inşa) satıldı. Ancak 
satış fiyatı henüz açıklanma-
dı.  “MARBAT”  (319,994 dwt, Sam-
sung, 2008 inşa) ve kardeş gemi-
si “MARLEY”(319,993 dwt, Samsung, 
2008 inşa) ve  “NEOFIT”  (318,518 
dwt, Hyundai H.I., 2002 inşa) satıl-
dı. Ancak satış fiyatları açıklanma-
dı. ”NAVE PHOTON” (297,395 dwt, 
Shanghai Jiangnan Changxing,2008 
inşa) 58 milyon dolara Singapurlu 
alıcıya,  “ADVENTURE”  (308,829 
dwt, Samsung, 2005 inşa) 52,5 
milyon dolara satıldı,  “NEW GLO-
BAL”  (305,704 dwt, Daewoo, 2001 
inşa, ss 9/2021) satıldı. Ancak satış 
fiyatı rapor edilmedi.  “ARZO-
YI”  (299,152 dwt, Hitachi Zosen, 
2002 inşa) 26,7 milyon dolara Çin'de 
gerçekleşen açık artırmada satıl-
dı.  “COSGLORY LAKE”  (299,145 
dwt, Universal, 2003 inşa) 43 mil-
yon dolara alıcı buldu,  “FRONT 
EMINENCE” (321,300 dwt, Daewoo, 
2009 inşa) satıldı. Ancak satış fiyatı 
henüz rapor edilmedi. 

Suezmax:  “AEGEAN DIG-
NITY”  (159,081 dwt, Hyundai 
H.I. ,2004 inşa  ss 10/2025) 35 mil-
yon dolar civarında, “GLORYC-
ROWN”  (156,654 dwt, Jiangsu 
Rongsheng, 2009 inşa, ss/dd 
11/2024) 39 milyon dolara satıldı. 

LR2: “LILA FUJAIRAH” (113,849 
dwt, Daewoo, 2007 inşa) 37 milyon 
dolara satıldı. 

LR1:  “UACC EAGLE”  (73,410 
dwt, New Times Shipbuilding, 2009 
inşa) 23 milyon dolara,  “HAFNIA 
COLUMBIA”  (76,604 dwt, Dalian, 
2007 inşa, ss 1/2027) ve  “HAFNIA 
KRONBORG”  (73,708 dwt, New 
Century, 2007 inşass 3/2027) her biri 
22,7 milyon dolara satıldı.  “JUNIOR 
G”  (70,426 dwt, Universal,2005 inşa, 
ss/dd 7/2024) 21 milyon dolara satıldı. 

Aframax: “ATLANTIS” (105,400 
dwt, Sumitomo, 2008 inşa, ss/dd 
9/2023) 37,3 milyon dolara satıl-
dı.  “PELAGOS ONE”  (111,775 dwt, 
Hyundai Samho, 2005 inşa) 36,5 
milyon dolara, “OAKA” (106,395 dwt, 
Tsuneishi Japonya, 2003 inşa) 24 
milyon dolara,  ''ALBUM”  (105,857 
dwt, Hyundai H.I. 2003 inşa) 19,8 
milyon dolara satıldı.

MR: “SUNNY HORIZON” (49,999 
dwt, GSI Çin, 2010 inşa, ss 1/2025) 
ve  “PINK CORAL”  (49,474 dwt, STX 
Çin, 2003 inşa, ss 4/2023) satıldı. Satış 
fiyatı henüz açıklanmadı. “MARKOS 
I”  (45,592 dwt, Uljanik, 2005 inşa) 
BWTS donanımlı gemi ve kardeş 
gemisi “LOUKAS I” (2005 inşa) her biri 
17 milyon dolara Çinli alıcıya satıldı. 

Gas
LNG carrier:  “SEAPEAK 

VISION”  (12,000 cbm, AVIC Din-
gheng, 2011 inşa, ss 10/2026) ve 
kardeş gemisi  “SEAPEAK UNI-
CUM” (2011 inşa) her biri 27 milyon 
dolara satıldı. The turbine-propelled 
LNG  “TRINITY ARROW”  (152,000 
cbm, Koyo Dockyard, 2008 inşa, ss 
3/2023) 60 milyon dolara Çinli alı-
cıya satıldı.

LPG carrier: “BW THOR” (80,000 
cbm, Hyundai H.I., 2008 inşa, ss 
6/2023) 55 milyon dolara satıldı. 

VLGC:  “RUBRA”  (76,980 cbm, 
Gdynia Stocznia, 2001 inşa) 33,5 
milyon dolara alıcı buldu. 

Konteynerler
“NYK DENEB” (4,882 TEU, 65,953 

dwt, Hyundai H.I., 2007 inşa,  ss 
1/2026) satıldı. Ancak satış fiyatı 
henüz rapor edilmedi.

“RIO CENTAURUS”  (3,426 TEU, 
42,604 dwt, 32.2m en) 18,9 milyon 
dolara,  “TRF KAYA”  (2,824 TEU, 
39,337 dwt, 30m en) 15 milyon dola-
ra Norveçli alıcıya satıldı.

“NORTHERN VIVACITY”  ve 
kardeş gemisi  “NORTHERN VOLI-
TION” (2,742 TEU, 37,901 dwt, Built 
Aker MTW Werft 2005 inşa) her biri 
13 milyon dolara satıldı. 

“KUO LUNG” (1,405 TEU, 18,581 
dwt, CSBC, 1998 inşa) 3,25 milyon 
dolara alıcı buldu.

“TS MOJI” (962 TEU, 13,002 dwt, 
Dae Sun 2006 inşa) ve kardeş gemi-
leri “TS SHANGHAI” ve “TS YOKO-
HAMA” (1,096 TEU, 11,833 dwt, Kyo-
kuyo 2019 inşa) 40 milyon dolara 
satıldı. “DONGJIN HIGHNESS” (704 
TEU, 8,521 dwt,Yangfan, 2017 inşa 
,ss 8/2022) 5,5 milyon dolara Çinli 
alıcıya satıldı.

Yeni inşalar
MR: Al Seer, Abu Dhabi, K 

Shipbuilding (STX) tersanesine 2 
adet 50,000 dwt gemi siparişi verdi. 
2025 yılının 4’üncü çeyreğinde tes-
lim edilecek olan gemilerin her biri-
nin kontrat fiyatı 43,75 milyon dolar.

Suezmax: Advantage Tankers, 
DH Shipbuilding tersanesine 2 adet 
158,000 dwt gemi siparişi verdi. 2025 
yılının ortalarında teslim edilecek 
olan gemilerin her birinin kontrat 
fiyatı 80 milyon dolar. 

Aframax/LR2: Thenamaris, 
SWS  tersanesine 2+1 opsiyonlu 
115,000 dwt  gemi siparişi  verdi. 
2025 yılının ilk yarısında teslim edi-
lecek olan gemilerinin her birinin 
kontrat fiyatı 63,5 milyon dolar.

Product carriers: Emepco FZE, 
Haidong tersanesine 2+2 opsiyon-
lu 80,000 dwt  gemi siparişi verdi. 
2025/2026 yıllarında  teslim edile-
cek olan gemilerin kontrat fiyatları 
açıklanmadı.

LNG: MOL, Daewoo tersanesine 
1 adet 174,000 cbm gemi sipari-
şi verdi. 2027 yılının Mart ayında 
teslim edilecek olan geminin kon-
trat fiyatı 246 milyon dolar. Japon 
armatör, Samsung tersanesine 2 
adet  174,000 cbm LNG carriers 
siparişi verdi. 2027 yılında teslim 
edilecek olan gemilerin her birinin 
kontrat fiyatı 248,1 milyon dolar.

VLGC: Latsco Shipping, Hyun-
dai H.Itersanesine 2 adet 88,000 
cbm gemi siparişi verdi. 2026 yılının 
Mayıs ayında teslim edilecek olan 
gemilerin her birinin kontrat fiyatı 
98,8 milyon dolar.

Konteyner: CMA-CGM, Jiangnan 
tersanesine 6 adet 16,000 TEU gemi 
siparişi verdi. 2025/2026 yıllarında 
teslim edilecek olan gemilerin her 
birinin kontrat fiyatı 175 milyon 
dolar. 

Hurdalar
LPG: "GAS SPIRIT I" LDT 20,300 

1980 inşa 604 dolara satıldı.
Capesize: "SAMC RESPONSIBI-

LITY" LDT 24,191 DWT 15,775 2003 
inşa 520 dolara satıldı.

Konteynerler: "MSC FLORIANA" 
LDT 8,724 DWT 31,205 1986 inşa 
525 dolara Hindistan’a,  "BUNGA 
MAS ENAM" LDT 4,751 DWY 8,668 
1997 inşa 320 dolara as is Malez-
ya’ya teslim satıldı.  "OEL SHA-
RAVAN" LDT 7,399 DWT  22,020 
1998 inşa as is  Colombo,  "XIU-
MENI  SHANGHAI” LDT  7,282 
DWT 22,264 1997 inşa 640 dolara 
Bangladeş’e teslim satıldı.

  Kuru yükler: "MAHAVIR" LDT 
10,540 DWT 74,005 2000 inşa 515 
dolara as is Colombo teslim satıldı.

Tankerler: "ROME" LDT 1,959 
DWT  4,287 1998 inşa Bangla-
deş’e teslim satıldı.  "NAUTI-
CA MUAR"  (FSU)  LDT 12,164 
DWT  39,768 1992 inşa 426 dola-
ra as is Malezya’ya teslim satıldı.

ÜNTEL KABLO

BV approved,
Data & Coaxial Cables

for Shipbuilding Industry

untel.com.trMakine O.S.B. 6. Cad. No:4/41455
Dilovası, Kocaeli - Turkey
444 86 85
info@untel.com.tr
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Rutin hayatımızdaki 
işleri yapmanın, hayatı 
alışageldiğimiz biçimiyle 
sürdürmenin zor olduğu 

bir dönem... 6 Şubat’tan bu yana...
Aslında gücümüz yetse, yaşa-

mak üzerine, daha doğrusu, nasıl 
yaşamamız gerektiği üzerine 
düşünmenin şimdi tam zamanı. 
Bu toprakları evi, üzerindeki can-
ları yakını bilmiş birçok kişi için 
mevcut yaşam düzeniyle yüz-
leşmenin son fırsatı belki... Ama 
önce sorumlularla hesaplaşmak 
gerek tabii. Sorumluları sorum-
suz kılan yapısal bozukluklarla, 

yapının kendisiyle...
İnsanların doğayı anlamadı-

ğından, güçlü görünen muktedir-
lerin acizliğinden, yanlış seçim-
lerin ölümcül bedelinden, gös-
terişin vurdumduymazlığından, 
yalanların trajik sonuçlarından 
söz etmek lâzım belki de...

“Yalan asla masum değildir”
Philippe J. Dubois ve Elise 

Rousseau Kuşların Felsefesi kita-
bında, kuşların kralı gibi görü-
len kartala, insanların çarpık 
gözlemlerinden sıyrılarak doğal 
bir bakış atar. Birçok devletin ve 
siyasal partinin ya da kendini 
güçlü göstermek isteyen kurum-
sal yapıların kartalı amblem 
veya simge olarak seçtiğinden 
söz eder. Kartalın uçuşunun gör-
keminin, benzersiz görüşünün ve 
sarı gözlerinin sertliğinin hakkı-
nı teslim ettikten sonra “ancak” 
diye devam eder, “mucize gaga-
sını açıncaya kadar devam eder: 
Çıkardığı sesle anca dişsiz biri-
ninki kadar zariftir. 

(...) Kartal avını yakalamada 
gücüne ve silahlarına (ürkütücü 
gaga ve pençeler) güvenir ama 
bölgesini savunmak söz konu-
su olduğunda pek cesur olduğu 
iddia edilemez. Kartalın tabansız 
olduğunu söylemek biraz abartılı 

olacaktır ama bu dünyanın muk-
tedirleri tarafından kendisine bu 
kadar değer biçilmesi ve bayrak-
ları bu kadar çok süslemesi şaşır-
tıcıdır. Eğer gaye gerçek cesare-
tin simgesini bulmak, savaşçı 
bir kuş seçmekse kızılgerdan da 
bir o kadar işlerini görürdü. Zira 
onun bahçe sevdalısı havalarının 
ardında tam bir kavgacı yatar. 
(...) Ama bir bayrağın veya kılı-
cın üzerinde yer alan on dört 
santimlik bir kızılgerdanın, iki 
metreden fazla kanat açıklığıyla 
krallara yaraşır bir kartal kadar 
havası elbette yoktur.”

Yazarlar “Fransa’nın ulusal 
amblemi” olan horoza yiğitlik üze-
rinden baktıklarında da benzer bir 
algı hatasından söz eder; mese-
le eşini ve yavruları savunmak 
ise erkek kazın bu işi çok daha 
iyi yaptığını anlatır. “Horozunsa 
korktuğunda, kümeste göğsünü 
kabartırken sergilediği cihangir 
edanın tam aksi çığlıklar atarak 
sıvıştığını görürüz. Fakat doğru-
su, vatanın simgesi olarak kazdan 
yana tercihte bulunmak, gayet 
düzgün bir aile yaşantısı olan -zira 
bir dişiyle bir erkek ömür boyu 
birleşir- biraz hantal, biraz yağlı bir 
kuşu seçmek olurdu.”

Parlak tüyleri ve fiziğinin 
verdiği dik duruşuyla, tavukla-

rın arasında dolanan “Don Juan 
horoz”un tırsıklığı ile ürkütücü, 
sert bakışlı kartalın bölgesini 
savunmada küçük bir kuş kadar 
olamayışı durmadan kendini 
olduğundan büyük gösteren, içi 
kof bir toplumsal kurumu hatır-
latmıyor mu? Haddini fütursuz-
ca aşan, kifayetsizliğini boş bir 
hamaset edebiyatıyla gizlemeye 
çalışan bir muktedir hâli çağrış-
tırmıyor mu?

O halde Camus’nun Cali-
gula’sının ağzıyla konuşalım: 

“Yalan asla masum değildir (...) 
işte bunu affedemem.”

Geleceğin inşası
“Tarihteki her an bir dönüm 

noktasıdır. Geçmişten bugüne 
tek bir yol gelir, ancak bugün-
den geleceğe giderken çatallaşa-
rak sonsuz sayıda seçenek sunar” 
diyor Yuval Noah Harari, Hay-
vanlardan Tanrılara Sapiens adlı 
meşhur kitabında, Yunan traged-
yalarında kaderinden kaçama-
yan kahramanlara taş atar gibi...

Doğayı küçümseyen, aldırış 
etmeyen insanların açgözlülüğü-
nün, hırsının neden olduğu yaşadı-
ğımız yıkım bir Yunan tragedyasını 
andırıyor. Sadece muktedirlerin 
hırsları ve işbirlikçilerin vicdan-
sızlığıyla şekillenen ve sonunda 

kaçınılmaz sona yenik düşen bir 
hikâye oluşuyla değil, aynı zaman-
da, mesela, Kral Oedipus’taki gibi 
öngörülmüş, gerçekleşmeden önce 
söylenmiş olmasıyla da... 

Fakat şimdi Harari’ye paralel 
düşünme zamanı. Bütün bu yıkı-
mın nasıl olduğunu anlamanın 
yanı sıra neden olduğunu da bul-
malıyız. “Nasıl’ı tarif etme, birbi-
rini izleyen belirli olaylar dizisini 
yeniden kurmaktır. ‘Neden’i açık-
lamak ise, diğer bütün olayları 
hariç tutarak bu olaylar dizisi-
nin meydana gelişindeki sebep 
sonuç ilişkilerini bulmaktır.”

2023 Şubat’ından sonra uma-
rız, bugüne kadar olduğundan 
farklı düşünmeyi, farklı yaşama-
yı beceririz, ki hiçbir şey eskisi 
gibi kalmasın. 

Zararı önlemenin yolu bilin-
diği halde bu ölümcül sonuçla-
ra katlanmak zorunda kalışımız 
hepimize dert, o dert geleceğe 
umut olsun; değerini bir kez daha 
kanıtlamış toplumsal dayanışma 
da kesintisiz gücümüz...

“Bir yonca, bir de arı yeter bir 
çayır yapmaya, 

Bir arı, bir yonca, 
Bir de hayâller.
Sadece hayâl de yeter,
Arılar azsa eğer.”
(Emily Dickinson)

Yüce 
Yöney 
İSTANBUL

Canlıların hayatı-
nı umursamayan, 
hayatla inatlaşan 
düzenimizi gözden 
geçirmeliyiz. Şimdi 
muhterislerin bakı-
şıyla, muktedirlerin 
dayatmalarıyla değil, 
evrimin içimize sak-
ladığı kadim bilgilerle 
hareket etme,  
aklımızın doğayla  
uyumunu yeniden  
bulma zamanı

"Bir arı, bir yonca, bir de hayâller"
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Aşık Veysel, Pablo Neruda, 
Nazım Hikmet…
Ne demiş Neruda?
Uzun ince bir yoldayım, gidiyo-

rum Şili Şili…
Yani Neruda, Aşık Veysel’e 

öykünse böyle diyebilirdi.
Nazım Hikmet ve Pablo Neru-

da, 1963 Temmuz’unda Şili’de 
buluşabilseler kimbilir daha ne 
değerli paylaşımları ortaya çıka-
bilirdi. Ancak ustamızın Haziran 
1963’te daha fazla dayanamayan 
kalbinin durmasıyla bu tarihi 
buluşma gerçekleşemedi.

Ustamızın gidemediği ülkeye 
ben 2013’de gitme şansını bul-
dum. Bu incecik ve upuzun ülkede 
bir aydan fazla zaman geçirdim. 
Ülkenin güneyindeki Patagon-
ya’da başlayan maceram kuzeyde 
San Pedro de Atacama Çölü’nde 
sona erdi.

Chile Chico…
Şili’deki ilk adımlarımı Şili Pata-

gonyası’nın güneyindeki kasaba, 
Küçük Şili anlamındaki Chile Chi-
co’da atıyordum.

Derenin kıyısında, yolun 
hemen yanında, uzaktan gölü 
gören sımsıcak bir köy evinde kal-
dım. Evin de kendi gibi çok şirin 
bir de adı vardı. “No me olvides!”: 
Beni unutma!

Eve bahçeden mutfağa açılan 
eski tahta bir kapıdan giriliyordu. 
Geniş mutfaktaki divan önündeki 
tahta masa ile üzerindeki küçük 
kareli örtü ve şeffaf muşamba. 
Kuzine, üzerinde bir kazan, yan-
daki ocaktaki çaydanlık, tahta raf-
larda tencereler, bahçede tavuklar, 
tahta doğramalar, kaldığım odada 
beni çocukluğuma götüren tül-
ler, sade, basit komodin. Masanın 
üzerinde annemlerin de kullandı-
ğı marka bir tansiyon aleti. Bana 
geçmişimden, Anadolu’dan, yaşa-
mımdan çok şeyler hatırlatıyordu.

Bir de yaşlı tatlı bir çift vardı 
evde konuk olarak. Yarım yama-
lak İspanyolca ama kalpten kalbe 

gülümsemelerle sıcak sohbetler 
ettik. Mütevazı, güleryüzlü, Tür-
kiye’den gelmiş birine meraklı bu 
fakir insanlarla masa başındaki 
hâlimiz Şili’de anılarıma kazınan 
ilk görüntülerdi.

Uzun boylu, sigaradan sesi 
kalınlaşmış, derisi buruşmuş par-
makları, dünya ile verdiği savaşın 
her türlü izini taşıyan ev sahi-
bemiz Maria’yı da, gezgin kame-
rama kaydederken heyecandan 
sözlerini şaşırdığı seyahatimin 
motto şarkısı “Gracias a la vida!”yı 
söyleyişini de unutmak mümkün 
değildi zaten.

Güneyden kuzeye 
4000 kilometre…
Bu güzel ülkede, dile kolay, 

4000 kilometrenin üzerinde yol 
katettim.

Chile Chico sonrası Coyhaique, 
Isla Chiloe, Puerto Varas, Pucon, 
Santiago, Valparaiso, Viña del 
Mar, La Serena ve son durağım 
olan San Pedro de Atacama’da 
zamanlar geçirdim. İnsanlar, aile-
ler tanıdım. Onların duygularını 
anlamaya çalışıp, düşüncelerini 
dinledim.1

Chile Chico’nun tek ve bomboş 
ana caddesinden kasabaya yürür-
ken üzerimde kazağım olmasına 
rağmen soğuk kendini hissettiri-
yordu. 

Bir ay sonra ülkenin en kuze-
yinde, dünyanın en kuru çölü 
San Pedro de Atacama’dayken de 
soğuğa ilave olarak yüksekliğin 
etkilerini hissedecektim.

Şili üzerine kısa kısa…
Şili, aynı Arjantin gibi Güney 

Amerika’da konuşlanmış ve bir 
Avrupa ülkesi bana göre.

Bana Şili deyince ilk aklına 
gelenleri say deseniz:

Dünyanın en zengin bakır 
madenleri, 1973 Pinochet Darbesi, 
Victor Jara, Pablo Neruda, Allen-
de, Güney Amerika’nın sesi “Inti 
İllimani” müzik topluluğu, yılın 
315 günü pırıl pırıl gökyüzüne 
sahip en kuru çölü San Pedro de 
Atacama, bu parlak semayı izle-
mek üzere yükseklerde kurulan, 
dünyanın en büyük ve bilimsel 
gözlemevleri, buzullar, gayzerler, 
akarsular, aslı Peru icadı olan ama 
ticari lisansı nasılsa Şili tarafından 
alınmış alkollü içecek Pisco diye 
uzayıp gider listem…

Zengin kaynakları 16’ncı yüz-
yıldan beri sömürülmüş Şili’de 
Avrupa kökenli insanların sayısı 
oldukça fazla. Yerli köken olarak 
Maphuche’ler var ama onları da 
yozlaştırmayı becermişler. Olduk-
ça hızlı konuşulan farklı bir İspan-
yolca ve sıcak insanlar ülkesi Şili.

Benzerlikler…
Şili, ülkemizle birçok açıdan 

benzerlikler taşıyor. Özellikle son 
yarım yüzyıl içindeki siyasi hare-
ketler ve gelinen durum itibarıyla 
da bizimle çok benzer.

Pinochet Darbesi 11 Eylül 
1973’de yapılırken, biz onları yedi 
yıl arkadan takip edip 12 Eylül 
1980’i yaşamışız. Emperyalist des-
tekli darbe ardından aydınları ve 

Terremoto
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

aydın olma ihtimâli olanların yok 
edilmesi sonrası o yönetim kade-
melerine Şili’de kimler geçti bile-
miyorum ama 2013 Şili’si, AVM’le-
ri, saçma sapan TV programları, 
son model otomobillerin yanında 
dökülen arabaların ortada dolaş-
tığı, popüler figürlerin kültürsüz 
züppeliği yanında zor şartlarda, öz 
halkına kendi kaynaklarını suna-
maması açısından da bize benziyor.

Benzeyen başka bir olgu da 
depremler.

Depremler …
Yazının başlığında yer alan 

“Terremoto” İspanyolca deprem 
demek. Bu kelimeyi ilk kez Şili’de 
duymuştum. 

Şilili gençlerle sohbet ederken 
konu “en”lere gelmişti ve dünya-
nın en büyük depreminin 1960 
yılında Concepcion kentinde yak-
laşık 10 şiddetinde olduğunu, 10 
dakika sürdüğünü ve 3 bin civa-
rında kişinin hayatını kaybettiğini 
söylemişlerdi.

Bu kadar volkanik dağı, gölü 
olan jeolojik oluşumuyla, tekto-
nik hareketliliği yüksek bölgelerde 
depremin varlığı çok doğal. Bu 
muazzam doğa görüntülerinin 
içinde dolaşmak ne kadar hari-
kaysa, onların oluşmasına sebep 
olan tektonik hareketlilik de o 
kadar doğal aslında, ama yıkıcı, 
büyük bir enerji.

Deprem sonrası benzer 
olmayan şeyler…
Şili de, Türkiye de benzer dep-

rem kaderine sahip ülkeler. Ama 
hayatını kaybeden insan sayısı 
açısından doğru bir orantı yok. 
Bizde bu tür depremler sonrası 
kayıplarımız için onbinler telaffuz 
edilirken, Şili’de 10 dakikalık 9-10 
şiddetinde bir depremde bize göre 
çok az sayıda kayıplar söz konusu 
oluyor.

Bunun altında belki de İkinci 
Dünya Savaşı’ndan kaçıp hayatını 
Şili’de kuran Alman uzmanların 
teknik yeterlilikleri vardır. Bilemi-
yorum.

Felaket ne?
Büyük depremlerle, çok büyük 

kayıplar verdik ve acılar yaşadık. 
“Yıkıldık” manşetleri bana bir sürü 

çağrışımla birlikte geldi. Acaba biz 
sadece deprem yüzünden mi bu 
denli hasar aldık? Deprem olma-
saydı her şey normal ve yolunda 
mıydı?

Bu deprem ilk değildi son da 
olmayacak.

Yaşadığımız topraklar ve ülke-
miz birçok değeri bünyesinde 
barındırıyor. Çok yıkılıp, çok ölüp, 
değişik şekillerde çokça da var 
oluyoruz. Bu her yer için böyle 
değil.

Deprem evrensel sistem ve 
madde yasaları içinde doğal bir 
olgu. Bugünkü dünya da bu doğal 
olayların eseri. Depremi engelle-
mek mümkün değil ama ondan 
en az etkilenecek şekilde plan ve 
uygulamalar yapmak elimizde.

Doğal olmayan felaketleri de 
önleme şansımız var.

Aklın ve bilimin rehberliğinde 
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş felsefesine göre gerçek 
ihtiyacı olan çoğunluğa, bir yıldız 
gibi parlayan, yeterli refah içinde 
yaşayan mutlu bir ülke olmak için 
her şey elimizde var.

Belki de felaket deprem değil 
de akla, mantığa, evrensel değer-
lere uymayan biçimde dayatılan 
bir hayatı kabullenmek.

İnsan mükemmel bir şekilde 
evrim geçirdi deniyor ya, bence 
yalan. Bilmem kaç milyar yılda 
ancak bu kadar olabilmiş. 

Kafamda ustamızın dizelerin-
den birkaç cümle uçuşuveriyor.

“kabahat senin,
- demeğe de dilim varmıyor 

ama -
kabahatin çoğu senin, canım 

kardeşim!”
İnsanlık tarihinde geldiğimiz 

noktada, dogmalarla, zihinsel 
kurgularla kendini bunaltmak, 
işkence, zulüm ve adaletsizliğe 
maruz kalmak kader değil, olsa 
olsa ahmaklıktır.

Yaşamak bir sorumluluktur ve 
bu sorumluluk devredilemez.

Aynanın karşısına geçip gül 
cemalimize baktıktan sonra neye 
felaket dediğimizi bir daha düşün-
mek gerekir.

Sağlık ve sevgiyle kalın.
1 Bu süreçteki adım adım öykümü 

“Güney Amerika’da 120 Gün” isimli elektro-
nik kitabımdan okuyabilirsiniz.
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 
tartışmaya açılmaması gerekti-
ğini ve cübbeli amiral hakkın-
daki eleştirilerini belirttikleri 
kamuoyu duyurusu nedeniyle 
haklarında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca ‘anayasal düze-
ne karşı suç işlemek için anlaş-
mak’ suçlamasıyla 3’er yıldan 
12’şer yıla kadar hapis istemiyle 
dava açılan emekli amirallerin 
beraatine karar verilmişti.

Karar istinafa taşınırken 
mahkeme beraat kararına ilişkin 
gerekçeli kararını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın 
özel haberine göre, suç için 
anlaşma suçuna yönelik mev-
zuatın aktarıldığı kararda, Yar-
gıtay’ın kararına atıf yapılarak, 

“Anlaşmaya katılan kişiler ara-
sında fikir uygunluğunun belirli, 
programlı bir şekle girmiş olma-
sı, vasıtaların tespit edilmesi ve 
gayeye yakın ciddi ve tehlikeli 
olma şart bulunmaktadır. Suçun 
maddi unsurunun gerçekleşme-
si için failler arasında belirle-
nen suçun ‘elverişli vasıtalarla’ 
işlenmesi konusunda anlaşma 
olmalıdır. Anlaşmaya konu edi-
len suçun işlenebilmesi için elve-
rişli vasıta bulunmuyorsa suçun 
maddi unsurunun gerçekleştiği 
söylenemez,” denildi.

İfade özgürlüğüne vurgu
“Gerek Montrö Boğazlar Söz-

leşmesi gerekse de kamusal 
tartışmaya açılan muvazzaf bir 
amiralin sarık ve cübbe ile görün-
tülenmesi konusunda sanıkla-
rın yapmış olduğu açıklama bir 
düşünce veya fikir açıklaması 
olarak nitelendirilebilir,” denilen 
kararda, “ifade özgürlüğünün 
çağdaş demokrasilerin en temel 
yapı taşlarından birisi olduğu” 
vurgulanarak, “İfade özgürlü-
ğü genel olarak anayasaların, 
kanunların, uluslararası sözleş-
melerin, özellikle de bağımsız ve 
tarafsız mahkemelerin koruması 
altındadır,” denildi.

Kararda, “Vatandaşların hak-
larını kullanarak açıkladıkları 
görüş ve düşüncelerinden dolayı 
kamusal otorite veya toplumun 
diğer kişi, kısım veya grupları tara-
fından baskılanmamaları hak-
kın kullanımı açısından oldukça 
önemli,” ifadeleri kullanıldı. 

Kararda, imzacıların muvaz-
zaf askerlerle bağlantıda olma-
dığı, isnat edilen suçun gizlilik 
gerektirmesine karşın açıkla-
manın 141 kişilik WhatsApp 
grubunda hazırlandığı, metnin 
kaleme alınış tarzının, açıklan-
ma saatinin, şeklinin, “Yüce Türk 
Milleti” ifadesiyle başlatılması-
nın, açıklamaya karşı suç duyu-
rularının ve açıklamanın “muh-
tıra” olarak nitelendirilmesinin 

maddi delil niteliğinde olmadığı 
ve maddi delil olarak kabul edil-
mesinin ceza hukuku bağlamın-
da doğru olmadığı vurgulandı ve 
şunlar kaydedildi:

“Sanıkların üzerine atılı suç için 
anlaşma suçuna ilişkin maddi 
unsurların hiçbirinin somut olay-
da oluşmadığı, maddi unsurları 
itbarıyla oluşmamış suç açısından 
sanıkların kastından söz edilmesi-
nin mümkün olmadığı, bu hâliy-
le atılı suçun yasal unsurlarının 
oluşmaması nedeniyle sanıkların 
tamamının ayrı ayrı beraatlerine 
karar vermek gerekmiştir.”

Dava süreci
Meclis Başkanı Mustafa Şen-

top’un Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi ile ilgili açıklamaları 
ülke genelinde tartışmalara yol 
açarken geçtiğimiz 2021 yılının 
Nisan ayında emekli 103 amiral 
ve 1 emekli general tarafından 
yayımlanan kamuoyu duyuru-
suna ilişkin Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından soruş-
turma açılmıştı. 2 seneye yakın 
süren mahkeme süreci sonunda 
sanıkların tümüne beraat kararı 
verildi.

Amiraller kamuoyu duyuru-
sunda; son yıllarda FETÖ tarafın-
dan çok sayıda bilinçli saldırıya 
maruz kalan ve oldukça değer-
li kadrolarını hain kumpaslara 
kurban veren TSK ve Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı’nın Anaya-
sa’nın değişmez, değiştirilmesi 
teklif edilemez değerlerine bağlı-
lığını titizlikle sürdürmesi gerek-
tiğini belirtmişlerdi.

Amirallere yönelik hazırlanan 
iddianamede, “anayasal düzene 
karşı suç için anlaşmak” suçla-
masıyla TCK 316’ncı Madde’den 
ceza istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı Terör Suçları Soruşturma 
Bürosu tarafından yürütülen 

soruşturma hakkında iddianame 
hazırlanarak, Ankara 20’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 

“103 emekli amiralin ve 1 emekli 
generalin “Devletin Güvenliğine 
veya Anayasal Düzene Karşı Suç 
İşlemek için Anlaşma” suçundan 
3 ila 12 yıl arasında cezalandırıl-
maları talep edilmişti.

103 emekli amiral ve 1 emek-
li general, Montrö tartışmaları, 
İstanbul Kanalı ve resmî üni-
formasıyla ve resmî aracıyla bir 
tarikat merkezinde görüntüle-
nen Tuğamiral Mehmet Sarı ile 
ilgili kamuoyu duyurusu yayım-
lamıştı. Duyuruda, “Montrö Söz-
leşmesi’nin tartışma konusu 
yapılmasına/masaya gelmesine 
neden olabilecek her türlü söy-
lem ve eylemden kaçınılması 
gerektiği kanaatindeyiz” denil-
mişti. Ayrıca Dumlupınar Şehit-
leri de anılmıştı.

Soruşturma kapsamında 
amirallerin gözaltına alınması 
sebebiyle hem sosyal medyada 
tepkiler gündeme gelmiş hem de 
sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan açıklamalar yapılmıştı.

4 Nisan TCG Dumlupınar 
denizaltısının kahraman şehit-
lerini anma gününde Deniz Kuv-
vetleri’nden emekli 104 Amira-
lin ortak imzasıyla yayımlanan 
açıklama şöyleydi:

“Yüce Türk Milletine,
Son zamanlarda gerek Kanal 

İstanbul, gerekse Uluslararası 
Antlaşmaların iptali yetkisi kap-
samında Montrö Sözleşmesi’nin 
tartışmaya açılması endişe ile 
karşılanmaktadır.

Türk Boğazları, dünyanın en 
önemli suyollarından biri olup, 
tarih boyunca çok uluslu ant-
laşmalara göre yönetilmiştir. Bu 
antlaşmaların sonuncusu ve 
Türkiye’nin haklarını en iyi şekil-
de koruyan Montrö; sadece Türk 

Boğazlarından geçişi düzenleyen 
bir sözleşme değil, Türkiye’ye 
İstanbul, Çanakkale, Marmara 
Denizi ve Boğazlardaki tam ege-
menlik haklarını geri kazandı-
ran, Lozan Barış Antlaşmasını 
tamamlayan büyük bir diploma-
si zaferidir. Montrö, Karadeniz’e 
kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin 
temel belgesi olup Karadeniz’i 
barış denizi yapan sözleşmedir. 
Montrö, Türkiye’nin herhangi bir 
savaşta, savaşan taraflardan biri-
nin yanında istemeden savaşa 
girmesini önleyen bir sözleşme-
dir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya 
Savaşında tarafsızlığını koruma-
sına imkân yaratmıştır. Bu ve 
benzeri nedenlerle, Türkiye’nin 
bekasında önemli bir yer tutan 
Montrö Sözleşmesinin tartışma 
konusu yapılmasına/masaya 
gelmesine neden olabilecek her 
türlü söylem ve eylemden kaçı-
nılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde 
basında ve sosyal medyada yer 
alan kabul edilemez nitelikteki 
bazı görüntüler, haber ve tar-
tışmalar ömrünü bu mesleğe 
adamış bizler için çok derin bir 
üzüntü kaynağı olmuştur. TSK 
ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz 
son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ 
saldırısı yaşamış ve çok değerli 
kadrolarını bu hain kumpaslara 
kurban vermiştir. Bu kumpaslar-
dan çıkarılacak en önemli ders; 
TSK’nin, anayasanın değişmez, 
değiştirilmesi teklif edilemez 
temel değerlerini titizlikle sür-
dürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz 
Kuvvetlerimizi bu değerlerin 
dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdi-
ği çağdaş rotadan uzaklaşmış 
gösterme çabalarını kınıyor ve 
tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. 
Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihte örnekleri olan, bunalımlı 
ve bekası için en tehlikeli olayları 

yaşama risk ve tehdidi ile karşı-
laşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından 
çıkan şanlı bir geçmişe sahip, 
Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucu-
su Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
personelinin Atatürk ilke ve dev-
rimleri doğrultusunda yetiştiril-
mesi elzemdir.

Ülkemizin her köşesin-
de denizde, karada, havada, iç 
güvenlik bölgesinde ve sınır öte-
sinde fedakârca görev yapan, 
Mavi Vatandaki hak ve menfa-
atlerimizin korunması için Ata-
türk’ün gösterdiği yolda canla 
başla çalışan cefakâr Türk 
Denizcilerimizin yanındayız.

04 Nisan 2021
Deniz Şehitlerimizi anarak 

saygıyla duyururuz.”

TCK 316’ncı 
maddesi ne diyor? 
Suç için anlaşma suçu, 5237 

sayılı TCK’nın 316. maddesinde 
“Anayasal Düzene ve Bu Düzenin 
İşleyişine Karşı Suçlar” bölümün-
de şu şekilde düzenlenmiştir:

Suç İçin Anlaşma
Madde 316 – (1) Bu kısmın 

dördüncü ve beşinci bölümlerin-
de yer alan suçlardan herhangi 
birini elverişli vasıtalarla işlemek 
üzere iki veya daha fazla kişi, 
maddi olgularla belirlenen bir 
biçimde anlaşırlarsa, suçların 
ağırlık derecesine göre üç yıl-
dan oniki yıla kadar hapis cezası 
verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenme-
den veya anlaşma dolayısıyla 
soruşturmaya başlanmadan 
önce bu ittifaktan çekilenlere 
ceza verilmez.

Suç için anlaşma suçunun 
unsurları:

TCK’nın 316’ncı maddesinde 
düzenlenen “suç için anlaşma 
suçu” nda, suç işlemek için örgüt 
kurma ve diğer örgüt suçların-
dan farklı olarak devletin güven-
liği ve anayasal düzeni, anayasal 
düzenin işleyişine karşı suçlar-
dan herhangi birini işlemek üze-
re anlaşma yeterlidir. Suç işle-
mek üzere örgüt kurma suçu 
için en az 3 kişinin organize yapı 
oluşturması zorunlu bulunduğu 
halde, TCK’nın 316’ncı madde-
sinde yazılı suç iki veya daha 
fazla kişinin amaç ve araç açı-
sından, maddi olgularla belirle-
nen bir biçimde fikren anlaşması 
suçun oluşumu için yeterlidir. 
Bir örgütlenme ve hiyerarşik 
yapının bulunması gerekmez. 
TCK’nın 302 ilâ 315 maddelerin-
de tanımlanan suçların icrasına 
başlanılmayan hallerde, suçların 
işlenmesi için anlaşmaya varan 
kişiler yönünden TCK`nın 316’ncı 
maddesinde yazılı suç oluşacak-
tır (Y16CD-K.2017/4786).

Amiraller Davası'nda ifade özgürlüğü kararı



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve 

yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm Türkiye olarak, 
yaralarımızı sımsıkı kenetlenerek saracağız.

Güzel ülkemize geçmiş olsun.

BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ!
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