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Denizcilik ve Deniı Güvenliği Forumu 2019; "Yeni Deniz Güvenliği EkosistemiVe DoğU Akdeniz" ana
temasl ile TASAM & Milli savunma ve Güvenlik Enstltüsü (MsGE} ve Kıbr6 Ameİlkan Üniversitesi
(l(AÜ) taraflndan ı1-12 Nisan 2019 tarihinde Giİne'de chateau Lambous§a oteli'nde
düzenlenecektir. Çok sayüda ulusal, ulu5laralasl enstlüman ve çallşma ile güvenlik/savunma alanlna
katktda bulunan Milli savunma ve GüvenIik Enstitüsü, TASAM'ln ulusalve küresel ölçektekl birikim,
tecrübe ve ağlndan çok boyutlu olarak yararlanmaktadlİ.

Günümüzde küresel 8üç statükosunu belirleyen deniz hakimiyeti Ve deniz 8ücü oluşturma hedefi,
tüm revizyonist gelişmiş devletlerin ulusaI stratejilerinin ayrllmaz bjr parçasl h6line gelmiştir. Tarih
boYunca "deniz gücünün" okvanuslar, deni2ler Ve boğazlar üzerindeki dağlllml, küresel statü
mücadelesinin resmini ortaya koymaktad|r. Ancak deniz gücü olabilmel9 devletin Ve top|umun
denizcileşmesine bağlldlr. "Deniz ve Denizci|eşme"; savunma, güvenlik, ekonomi, refah ve mutluluk
boyutlannda Ülke bekasl içın oldukça önemİi bir konumdadlr. "MaViVatan" olarak ifade edilen çevre
denizlerdeki- ilan edilmiş Ve edilmemiş _ deniz yetki alanlarlnda, bilhassa E8e Denızi'nde, Çanakkale
ve istanbul Boğazlarl ile Klbrıs Adasl'ndaki Türkiye'nin haYati jeopolitik çükaİlar.nln K(Tc ile birlikte
dost Ve müttefiklere anlatı|mas| ve farklndallk oluşturulmaslnda önemlı bir misyon üstIenmesi
beklenen Forum'un, denizcilik ve deniz güvenliği temall bir ağ oluşturulmaslnda akademik katkl
sağlamast öngörülmektedir,

Bu çerçevede denizciliği ilgilendiren her alanda böl8esel ve küresel gelişmeleri inceleyerek
uluslararasl ilişkiler, savunma, güVenlik, ekonomi, lojistik, tersanecilik, hukuk Ve sosyo-kültürel
politikalara stratejik katkl gayesi ile ilk kez gerçekleştirilecek o|an ve devlet adamla.lndan,
bürok.atlara, askerlerden, akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden, savunma sanayıi
aktörlerine kadar 8eniş bi. hedef kitlesi olan Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu güçlü bir
akademik ku.umsallaşmanln ilk adıml olarak öntöİülmüştüİ. otorltelerln yapEal el€ştİrilerlnden
ilham ala.ak başlatılan süre$e her boyutta işbirliği/desteğinizle birlikte teşfifleriniz. torum'un ilgili
si5teminize girilmesive öğrenci/akademisyenlere duyurulmasl arz/mü§terhamdIr. saytllarlmlzla.,.

kelçi Murat BİLHANE.
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Modern dönemlerde büyük güçler araslndaki mücadelenin temel belirleyeni, "donanma gücü"

varllğ|dlr. zira donanma gücü; devletlerin deniz ulaştlrma hatlan güVenIiğinin sağlanmaslnda

kullanllan başat bir araçhr. Üretİlen mallartn, ticaret yoluyla ülke zen8inliğine katkl sağlamasl için

gemilerin güvenli rotaıar üzerinden, güVenli limanlara ulaşmasl gerekmektedir, çünkü 5U yolu ile

yolculuk ve ticaret her zaman İçin karadan daha 8üvenli, koIay Ve ucuzdur. "Deniz kuwetlerinin
gerekliliği; kelimenin dar anlamlyla, barlşq bir deniz taşlmacıllğlnln varl|ğlyla başlaylp onunla

biter" der ünlü Amiral Alfred T, MAHAN, "eğer ülkenin saldırgan eğilimleri yoksa diye" de eklef.

Nitekim 21, yüzylda devletler, sahip olduklarl endüstrileri ayakta tutabilmek adtna, artan dünya

nüfusunun da etkisiyle, enerji kaynaklarlna daha bağımlü hale gelmişlerdir. ihtiyaç duyulan bu

enerjinin ikame edilebilmesi için deniz diplerindeki hidrokarbon yataklarlnln kullanımlnln gltgide

artması; denizlerden elde edilen zenginliğin, denizlerin stratejik öneminin Ve dolaylsıyla

denizlerdeki rekabetin artmaslna vesile olmuştur.

Küresel güç statükosunu belir|eyen deniz hakimiyeti Ve deniz gücü oluşturma hedefi bugün tüm

revizyonist 8elişmiş devletlerin ulusa| stratejilerinin ayrllmaz bir parçasl ha|ine gelmiştir. Ta.ih

boyunca "deniz gücünün" okyanuslar, denizler ve boğazlar üzerindeki dağlüml, küresel statü

mücadelesinin resmini ortaya koymaktadır. Ancak ünlü AmİralAlfred T. MAHAN, eserinde; deniz

gücü olabiImeyi kale donanmasl olmaktan ayürmaktadlr. "Denizde kuvvetli bir donanmaya sahip

olmak, deniz gücü olmanln ön şartl değil ancak bir sonucudur" der. Deniz 8ücü olabilmek,

devletin ve toplumun denizcileşmesine bağlldır.

"Deni2 ve Denizcileşme"; savunma, güvenlik, ekonomi, refah Ve mutluluk boyutlarlnda

Türkiye'nin bekasl için oldukça önemli bir konumdadlr. Bir yarlmada coğrafyaslna, nadide

nitelikler içeren Illmll Ve cömert denizlere, 200'e yakln liman ve iskeleye,8.333 kilometrelik kly|

şeridine, önemli ulaştlrma hatlar|na sahip olan Türklye cumhuriyeti'nin; kuruluş periyodundan
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"Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz"

( 11-12 Nlsan 2019, Chateau Lamboussa Oteli - Girne )
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bugüne, savunma ve güvenlik boyutunda ülke jeopolitiğinin ihtiyaonl karşllayabilecek ve mevcut
potan§iyelini refaha dönüştürebilecek seviyede "denizcilik gücü" kapasitesi inşasl konusunda

yeterliliği tarhşllmaktadlr,

Deniz ticareti, tersanecilik Ve gemi inşasl, limancılIk Ve acente hizmetleri, deniz turi2mi, baIlk9llk,

deniz dibi madencilİği ve yan 5ektörleri, deniz bilimleri gibİ denizcilik gücünün temel alan|arlnda

G20 üyesi Türkiye'nin henüz hak ettiği noktada olmadlğı değerlendirilmektedir.

Deniz yetki alanlarl ile alakall beka problemlerinin VarIlğlna rağmen deniz hukuku alanında

yetişmiş uzman saylslnln azltğl, Deniz tarihinin laylklyla bilinmemesi, alan üzerinde yeterince

çallşllmamasl gibi nedenlerle klsıtlı düzeyde art değer elde edilmektedir.

Türkiye'de denizcilik gücüne yönelik farkll perspektif ve konularda dernek, vaklf Ve sivil toplum
kuruluş|arl faaliyet gösterse de; "denizcilik 8ücünü" analiz ederek denizcileşmeye katklda

bulunacak; kapasite üretenlere, girişimcilere/yatlrlmcllara ve karar vericilere bilimsel seçenekler

sunabilecek; deniz jeopolitiği iIe denizcilik gücünün tüm alanlartnl bir arada değerlendirebilecek

düşünce kuruluşlarlna Ve kurumlara ihtiyaç Vardlr.

"Mavi Vatan" olarak hitap edil€n çevre denizlerimizdeki - ilan edilmiş ve edilmemiş - deniz
yetki alanlanmlzda, bilhassa Ege Denizi'nde, Çanakkale ve lstanbul Boğazlan ile Klbrıs

Adasl'ndaki hayati jeopo|itik 9kaİlanmlzln KKTC ile birlikte Türk Milleti'ne, dost ve

müttefiklere anlatllmasl ve durumsal farkındalık oluştu.ulmaslnda Denizcilik ve Deniz

Güvenliği Forumu'nun bir mısyon üstlenebileceği d€ğerlendirilmiştir.

Denizcilik alanlarlnın tamamlnl kapsaYacak şekilde (donanma|ar, deniz ticaret filolarl, limanlar,

t€rsaneler [8emi inşa sanayii ve 8emilerde 8eçerli mühendİslik dalların|n tamaml], bahkçlhk

faaliyetleri, deniz dibi madenciliği [metalürji, jeoloji, oşino8rafi, hidrografi Ve sismoloji dahil],

deniz turiımi, deniı hukuku, deniz €ğitim-öğretim kurumla.l ve faaliyetleri, deniı çevreciliği,
d€stekleyi.i sektörler {arama-kurtarma, acentecilik, kllavuzluk hizmetİeri,seyir-iletişim kolayllğı,

gemi trafik hizmetleri, deniz meteorolojisi vb,], denizci|ik tarahi, denizcilak edebiyatl, kültürel ve

sportif tema|l faaliyetler lsu 5porlarl, müzecilik Vb,] ve u|u§a|/uluslara.asl, askervsivi| denizcilik

kuruluşlan ile yapllacak ortakhklar dihil) bütünleştirici bir yaklaşım ve geniş bir tarih vizyonu ile

değişen "deniz Ve denizcilik" parametrelerini sağllkl! yönetme konusunda Türkiye'de ve işbirliği

yapllacak ülkelerde "deniz Ve denizcilik gücü" alanlnda kamusal bilinç oluşturulmasl, ilgili
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çallşmalarln küresel ge|işmelerin gerektirdiği yeni boyutlara taşlnmasl, Türkiye Ve diğer ülkeler

araslnda denizcilik temall aĞlar oluşturulmasü yönünde akademik katk sağlamak üzere TASAM

Mılli savunma ve Güvenlik Enstitüsü taraflndan bilimsel metotlara Ve etiğe bağll kalarak faa|iyet

gösterecek Denazci|ik ve Deniı Güvenliği Forumu adlı kurumsal yapınln oluşturulmasl

amaçlanmaktadlr.

Deniz(ilik ve Deniz Güv€nliği Forumu 2019 etkinliğinde "Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve

Doğu Akdeniz" başllkll programün temel amacü; Türkiye'de Deniz Güvenliğini Ve Denizcileşme

sürecini kurum5allaştlran temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesine ve böylelikle

Türkiye'nin denizcileşmesine çok boyutlu stratejik katkllar sağlamaktlr,

K|br|s Adas|'nın Kuzey Kıy|larl Türklerın elinde olmadlğ 5ürece Anadolu Yarlmada5ı'nln

güvenliğinin ihtilafll bir konu haline geleceği ulusal denizcilik camiamlzca değerlendirilmektedir.

K|brls Ada5ü'nda Kuzey Klbrüs Türk cumhuriyeti'nin Varllğl ö2ellikle Türk bandlrall 8emilerin Doğu

Akdeniz'de emniyetle seyir ifa edebilmesi içİn son derece elzemdir,

Aksi bir durumda, Türkiye, Doğu Akdeniz'in deniz yatağında da, yani deniz yetki alanlarında da

refah üretemez hale gelecektir. Anadolu Yarlmadasl'nln Güney'den, yani Kübr|5 Adasl üzerinden

kuşatllmaslnl önlemek maksadlyla Türkiye'nin Kuzey Ktbrls ve Doğu Akdeniz'de bayrak

göstermesi ve kapasite in§a etmesi kaç|nllmaz olarak öngörülmektedir.

Bu bağlamda denizcilik gücünün diğer millı güç unsurlarl ile etkileşimini "Kıbrıs ve Doğu

Akdeniz" bağlamlnda incelemekj "deniz güvenliği", "deniz gücü", "denizcilik strateji5İ"

konularlnda araştlrmalar yapmak Ve bu konularda politika, strateji Ve doktrin üretmek; kültürel

Ve psiko-sosyal alanda denizciliğin tan|tlmast ve yay8lnlaştlr|lmasl için plan Ve projeler

geliştirmek, Forum'un temel akademik faaliyetleri dahilindedir.

Bu çerçevede denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kltasal ve küresel gelişmeleri takip

ederek uluslararast ilişkiler, savunma, güvenlİk, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara

yön verecek akademik telkinlerde bulunmak hedeflenmektedir.
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A|t Temalar

Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi

Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyon

Türk Deniz Kuwetle.inin Yapılanmasl ve Kuwet oağlllm|/Kuwet odaklanmasl

Yunanistan'ın Ege-deki Askelı Faaliyetlerl ve Adalann Güvenllği

Münhasl. Ekonomik 8öl8e Tart|şmalan ve Deniz Hukuku ihlalleri

Deniz Güvenliğinde Çevreci Politikalann Yerive Önemi

Türk Deniz licaretinin G€ldiği son Du.um ve sektöİel Analizler

MiLGEM ve D€niz Güvenliğine Yönelik savunma §anayii Çalışmaları
Türkiye nin Gemı inşa Yeteneklerive Tersanecilik

Türkiye Limanlarlnln Hinterlandl ve Büyüme Planlarl

Deniz Turizminin ülke Ekonomirindeki yeri ve Önemi

Kerç Boğazı (rizi sonrasl Karadeniz'in Güven|iği

Ka.dak Krizi sonrasl Ege Denizi Güvenliğive Agreşif siiy|emler

Tüİkiye'nin Egemenlik Alanlarlndaki "oldu-Bittile/'
Doğu Akdeniı'de EnerjiArıl Güvenliğive Rekabetin Yeni Ekosistemi

Türkiye'nin Derİn Deniz sondai Yetenek|eri

|(lbns'ta Bir Türk Deniz Üssü inşası Tanışmaları
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