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Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu Girne’de Başladı
TASAM & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Kıbrıs Amerikan
Üniversitesi (KAÜ) tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihinde “Yeni Deniz Güvenliği
Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” ana teması ile Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu
düzenlenecek. İlk kez yapılan Forum Girne Amerikan Üniversitesinde başladı.
“Mavi Vatan” Kıbrıs’ta Konuşulacak
“Mavi Vatan” olarak ifade edilen çevre denizlerimizdeki - ilan edilmiş ve edilmemiş - deniz yetki
alanlarında, bilhassa Ege Denizi’nde, Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile Kıbrıs Adası’ndaki hayati
jeopolitik çıkarlarımızın KKTC ile birlikte dost ve müttefiklere anlatılması ve durumsal farkındalık
oluşturulmasında önemli bir misyon üstlenmesi beklenen Forum’un, denizcilik ve deniz güvenliği temalı
bir ağ oluşturulmasına akademik katkı sağlaması öngörülmekte.

Nitelikli Yoğun Katılımla 2 Günde 7 Oturum
Forum’un açılış konuşmalarını; TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK, Türk Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat YAYCI gerçekleştirdiler. TC Lefkoşa Büyükelçisi
Sayın Ali Murat BAŞÇERİ başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen, uzman, araştırmacı,
devlet adamı, asker, diplomat, iş adamı, bürokratlar, gazeteci ve siyasetçi de iştirak ettiler. Lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle bağımsız katılımcıların da katıldığı Denizcilik ve Deniz
Güvenliği Forumu 2019, yedi oturumdan oluşuyor ve iki gün sürecek.

Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz
Ana teması “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” olarak belirlenen Forum’un alt
temalarında Türkiye ve KKTC’nin günümüz ve geleceğinde hayati önem taşıyan şu konular ele alınacak;
“Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi”, “Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyon”,
“Türk Deniz Kuvvetlerinin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Kuvvet Odaklanması”, “Yunanistan’ın Ege’deki
Askerî Faaliyetleri ve Adaların Güvenliği”, “Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Deniz Hukuku
İhlalleri”, “Deniz Güvenliğinde Çevreci Politikaların Yeri ve Önemi”, “Türk Deniz Ticaretinin Geldiği Son
Durum ve Sektörel Analizler”, “MİLGEM ve Deniz Güvenliğine Yönelik Savunma Sanayii Çalışmaları”,
“Türkiye’nin Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik”, “Türkiye Limanlarının Hinterlandı ve Büyüme
Planları”, “Deniz Turizminin Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi”, “Kerç Boğazı Krizi Sonrası Karadeniz’in
Güvenliği”, “Kardak Krizi Sonrası Ege Denizi Güvenliği ve Agresif Söylemler”, “Türkiye’nin Egemenlik
Alanlarındaki ‘Oldu-Bittiler’”, “Doğu Akdeniz’de Enerji Arzı Güvenliği ve Rekabetin Yeni Ekosistemi”,
“Türkiye’nin Derin Deniz Sondaj Yetenekleri” ve “Kıbrıs’ta Bir Türk Deniz Üssü İnşası Tartışmaları”.

Şensoy: “Deniz gücü olmak devletin ve toplumun denizcileşmesine bağlıdır”
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada küresel güç statükosunu belirleyen deniz hakimiyeti ve deniz gücü
oluşturma hedefinin bugün tüm revizyonist gelişmiş devletlerin ulusal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası
hâline geldiğini söyleyen TASAM & MSGE Başkanı Süleyman Şensoy, deniz gücü olabilmenin ise devletin
ve toplumun denizcileşmesine bağlı olduğunun altını çizdi.
Başkan Şensoy; “Türkiye’de denizcilik gücüne yönelik farklı perspektif ve konularda dernek, vakıf ve sivil
toplum kuruluşları faaliyet gösterse de; ‘denizcilik gücünü’ analiz ederek denizcileşmeye katkıda
bulunacak; kapasite üretenlere, girişimcilere/yatırımcılara ve karar vericilere bilimsel seçenekler
sunabilecek; deniz jeopolitiği ile denizcilik gücünün tüm alanlarını bir arada değerlendirebilecek düşünce
kuruluşlarına ve kurumlara ihtiyaç vardır” dedi.
Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü; “Bütünleştirici bir yaklaşım ve geniş bir tarih vizyonu ile, değişen
‘deniz ve denizcilik’ parametrelerini sağlıklı yönetme konusunda Türkiye’de ve işbirliği yapılacak ülkelerde
‘deniz ve denizcilik gücü’ alanında kamusal bilinç oluşturulması, ilgili çalışmaların küresel gelişmelerin
gerektirdiği yeni boyutlara taşınması, Türkiye ve diğer ülkeler arasında denizcilik temalı ağlar
oluşturulması yönünde akademik katkı sağlamak üzere TASAM & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü
tarafından Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu adlı kurumsal yapı oluşturulmuştur. Denizcilik gücünün
diğer millî güç unsurları ile etkileşimini ‘Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’ bağlamında incelemek; ‘deniz güvenliği’,
‘deniz gücü’, ‘denizcilik stratejisi’ konularında araştırmalar yapmak ve bu konularda politika, strateji ve
doktrin üretmek; kültürel ve psikososyal alanda denizciliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için plan ve
projeler geliştirmek, Forum’un temel akademik faaliyetleri dâhilindedir. Bu çerçevede denizciliği
ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek uluslararası ilişkiler, savunma,
güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyokültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunmak
hedeflenmektedir”.
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