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Özet

Asya’dan Avrupa’ya gemi yolculukları için yeni bir alternatif orta-
ya çıkaran küresel ısınma,  Polar Code veya Kuzey Denizi Rotası adı 
verilen bir rotanın da belirlenmesine ve bu sayede Çin’den Avrupa’ya 
gemilerin çok daha kısa bir sürede ulaşmalarına yol açmıştır. Kuzey 
Denizi Rotası sayesinde yolculuk geleneksel Süveyş Kanalı rotasına 
göre 16 gün daha erken tamamlanabilmektedir. Yolun kısalmasının 
sadece taşımacılık şirketlerini değil, ticareti de olumlu etkilemesinin 
beklendiği bildirilmekte; daha iyi planlama yapılmasını ve bu durumun 
ticaretin canlanmasını sağlayabileceği ifade edilmektedir. Doğası gere-
ği deniz ve okyanusların sunduğu zorlu koşulları, kutup bölgeleri coğ-
rafi konumları sebebi ile çok daha ilerilere götürmektedir. Malların gü-
venli bir şekilde geçişi ve çevreye verilen zararın asgariye düşürülmesi 
için doğru çerçeve koşullarının oluşturulmasının sağlanması amacı ile 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), tarafından ‘Polar Code’ adında 
bir düzenleme üzerinde çalışılmış, bu yasal düzenleme, Kuzey Buz De-
nizi’nden geçmek isteyen gemilerin daha iyi bir altyapı ile donatılması 
gerektiğine dikkat çekmiştir.

1 Dr, Öğr. Üyesi, MCBÜ, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü, 
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EFFECTS OF POLAR CODE IMPLEMENTATION ON 
WORLD TRADE 

Abstract

Global warming, which has created a new alternative for cruises 
from Asia to Europe, has led to a route called the Polar Code or the 
North Sea Route, allowing ships to reach Europe from China in a much 
shorter time. The North Sea Route can be completed 16 days earlier 
than the traditional Suez Canal route. It is reported that the shortening 
of the road is expected to affect not only the transport companies but 
also the trade; It is stated that better planning and this situation can 
lead to the revival of trade. Due to the nature of the sea and the chal-
lenging conditions offered by the oceans, the polar regions, due to their 
geographical location, take it much further. The International Maritime 
Organization (IMO) has worked on a regulation called ‘Polar Code’ to 
ensure the safe passage of goods and the creation of the right framework 
conditions to minimize damage to the environment. it should be equip-
ped with a good infrastructure.

Keywords: North Sea Route, Global Warming, Trade, Ruby Sa-
ving, Ship Transport,

Giriş

21. yüzyılda küresel ortalama sıcaklığın artışına bağlı olarak orta-
ya çıkan iklim değişiklikleri ve bu değişikliklerin ortaya koyabileceği 
sosyo-ekonomik ve siyasal sonuçların projeksiyon hesaplamaları ile ön-
görülüp bu doğrultuda gerekli tedbirleri alabilmek adına dünya devlet-
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leri ve ilgili uluslararası kuruluşlar yoğun bir çalışma temposu içerisine 
girmişlerdir (Uzmen, 2007: 90). 

Küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan ısınma, özellikle 1970’li 
yıllardan başlayarak Kuzey Kutup Bölgesi (Arktik)’ndeki buzullarda 
erime ve çözülmeye yol açmıştır. Bu durum sadece çevre duyarlılığı 
olan insanların değil tüm uluslararası politikanın ilgi alanlarından biri 
şekline dönüşmüştür. Yapılan bilimsel çalışmalar baz alındığında söz 
konusu tarihten bugüne değin Kuzey buz örtüsü hacminde üçte bir ora-
nında küçülme meydana geldiğini bildirmektedir (Ateş, 2017:61).

International Panel of Climate Change (IPCC) bünyesinde 1996 yı-
lında kurulan bir çalışma grubu, 21. yüzyılın tümünü kapsayacak özel-
likle insan kaynaklı sera gazları ve aerosollerin salımı hakkında olası 
olumsuzlukları öngörümlemek adına senaryolar hazırlamaktadır. Böy-
lece 2100 yılına kadar ortaya çıkması ihtimal sera gazları salınımına 
bağlı atmosferdeki sera gazı oranının belirlenerek, bu değerlerin çeşitli 
iklim modellerinde kullanılması yanı sıra atmosferdeki sera gazları ar-
tışının doğuracağı küresel ısınma ve buna bağlı yağış rejiminde görü-
lebilecek değişikliklerin coğrafî bölgeler arasındaki penetrasyonunun 
ortaya konulması ile yüzyılın sonunda iklim değişikliğinin muhtemel 
bütün sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır (Tütüncü, 2008: 11)

21. yüzyıl boyunca olabilecek toplumsal-ekonomik gelişme sevi-
yeleri, teknolojik gelişmeler ve nüfus artış değerleri dikkate alınarak 
oluşturulan senaryolar, IPCC tarafından 2001 yılında yayımlanmıştır. 
Salım Senaryolar Özel Raporu/Special Report on Emissions Scenarios 
(SRES) adı verilen rapor bünyesinde Al, A2, Bl ve B2 şeklinde dört ana 
senaryo grubu yer almaktadır. Rapor yayım tarihinde 6,5 milyar olan 
dünya nüfusunun 2050 ve 2100 yıllarında ulaşabileceği değerler ile eko-
nomik kalkınma süreçleri de göz önüne alınarak hazırlanan senaryola-
rın bir kısmı dünya nüfusunda 2050 yılına kadar az veya çok bir artışı 
öngörümlerken bazı senaryolarda ise 2100 yılında azalma, bazılarında 
az bir yükselme tahmin edilmektedir. Senaryo grupları içinde öngörü-
len nüfus artışı ve ülkelerin ekonomik gelişme tarzına göre kullanılacak 
yakıt türleri ile teknoloji seviyeleri bakımından alt senaryolara bölün-
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düğü, iyimserden kötümsere doğru sıralanan toplamda büyük senaryo 
ailelerinin altında 40 senaryo içerdiği bildirilmektedir. Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumunun 2050 için öngördüğü tahminlere en yakın 
senaryo olan Senaryo A1B’ye göre; 1,7- 4,4 derece arasında yoğunlaşan 
ve ortalama 2,8 derecede meydana geleceği öngörülen hava sıcaklık ar-
tışları, nüfus artışının çok hızlı olduğu, fosil, nükleer ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının dengeli olarak kullanımına dayanan bir ekonomi 
sisteminin kurulduğu, yeni teknolojilerin daha etkin bir şekilde yaşama 
angaje olduğu bir senaryodur. Bu senaryo yanı sıra raporda yer alan 6 
senaryonun değerlendirilmesinden 2100 yılında 1,8-4 derecelik sıcak-
lık artışı “en iyi tahmin” olarak dikkat çekmektedir. Amerikan Oregon 
Eyalet Üniversitesi’nden Andreas Schmittner ile İngiliz bilim adamları-
nın vardığı bulguları da dikkate alarak Peter Schwartz ve Doug Randall 
tarafından 2003 yılında hazırlanan rapora göre, Küresel iklim değişik-
liğinin öngörüldüğü ve felaket senaryoları olarak adlandırılan projeksi-
yonlar da bulunmaktadır. ABD Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine 
hazırlanmış olan raporda, ani iklim değişikliğinin meydana gelmesi ile 
ABD milli güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek unsurların be-
lirlenmesi incelenmek istenmiştir. Gulf Stream Sıcak Su Akıntısının 
Durmasının ani iklim değişikliğine yol açabileceği ve olası sonuçların 
değerlendirildiği raporda; 11 derece düzeyinde meydana gelecek bir sı-
caklık değişiminin sonucunda Kuzey Kutbu’ndaki buzulların eriyeceği 
ve bu erimenin Kuzey Avrupa’nın daha ılıman bir iklime sahip olması-
nı sağlayan Gulf Stream Sıcak Su Akıntısının (Kuzey Atlantik Akıntısı) 
durmasına yol açabileceği bildirilmektedir. Küresel ısınma, günümüzde 
en önemli küresel sorun haline gelmiş, etkileri giderek artan ve hızla 
geri dönülemez noktalara gelmekte olan bir olaydır. 2100 yılına kadar 
Kuzey Kutbunda buzulların oranının yüzde 22 ila 33 oranında azala-
cağı ve Grönland’daki buz tabakalarının erimesinin deniz seviyesini 
4 ila 6 metre kadar yükselteceği tahmin edilmektedir.  Küresel iklim 
değişikliğine en çok katkı yapan ve en çok etkilenen sektörleri ince-
lediğimizde; lojistik ve ticaretin en çok etkilenen sektörlerin başında 
geldiği görülmektedir (Apak, 2005: 10-11; Tütüncü, 2008: 13, 35, 38; 
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf; https://www.mgm.gov.tr/FILES/ik-
lim/birinci-Ulusal-Bildirimi.pdf).

http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf
https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/birinci-Ulusal-Bildirimi.pdf
https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/birinci-Ulusal-Bildirimi.pdf
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Küresel Isınma ve Kuzey Denizi Rotası

Küresel ısınmanın Asya’dan Avrupa’ya gemi yolculukları için or-
taya çıkardığı Kuzey Denizi Rotası adı verilen yeni ve alternatif rota 
sayesinde Çin’den Avrupa’ya gemilerin çok daha kısa sürede ulaşması 
beklenmektedir. Çin’den Avrupa’ya doğru yola çıkan bir gemi, yüzler-
ce yıldır Hint Okyanusu üzerinden Süveyş Kanalı rotasını kullanarak 
ortalama olarak altı ila yedi hafta arasında Avrupa’ya ulaşmış olmakta-
dırlar. Ancak geleneksel rotaya alternatif olarak ortaya çıkan Kuzey De-
nizi Rotası sayesinde bu sürenin kısalması mümkün olmaktadır. 2013 
yılı Ağustos ayında Çin ilk nakliyat gemisini yaklaşık 5 bin 470 kilo-
metrelik Kuzey Denizi Rotası üzerinden Avrupa’ya göndermiştir. Çin 
devletine ait COSCO Grup’un işlettiği Yong Sheng adlı gemi yaklaşık 
20 bin ton demir malzeme taşıyarak Şanghay yakınlarındaki Taicang 
liman kentinden 15 Ağustos tarihinde yola çıkmış, Bering Boğazı’nı 
geçerek 10 Eylül’de Rotterdam Limanı’na ulaşmıştır. Küresel iklim de-
ğişikliği sonucu buzulların erimesi ile ortaya çıkan Kuzey Denizi Ro-
tası ile yolculuk geleneksel Süveyş Kanalı rotasına göre 16 gün daha 
erken tamamlanmaktadır. Küresel İklim değişikliği nedeniyle, Kuzey-
doğu Pasajının özellikle yaz ayları boyunca dört ay süre ile kullanılması 
mümkün olmaktadır. 2009 yılında iki geminin Kuzeydoğu Pasajı’ndan 
ilk defa geçmesinin ardından 2012 yılında bu rakam kırk altıya yük-
selmiştir. Çin ilk kez bir ticaret gemisini ‘geçilmez’ olarak bilinen bu 
rota üzerinden Avrupa’ya göndererek, Kuzey Denizi Rotasının çok daha 
kısa ve dönüş yolu açısından büyük bir avantaj içerdiğini ve yakıt kulla-
nımının da azaltılmış olduğunu bildirmektedir. Endonezya ile Malezya 
arasında ve Somali açıklarında korsan saldırılarının yaşanıyor olması, 
Mısır’daki siyasi çalkantılar nedeniyle Süveyş Kanalı’nın taşıdığı risk 
gibi nedenlerle geleneksel rota da güvenli olarak kabul edilmemektedir 
(Cui ve Özay, 2013). 

Gemi taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketler, petrol fiyat-
larında meydana gelen artışlar nedeniyle büyük sorunlar yaşamakta-
dır. Yolun kısalmasının sadece taşımacılık şirketlerini değil, ticareti de 
olumlu düzeyde etkilemesi beklenmektedir. Hamburg Ticaret ve Sanayi 
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Odası yetkilileri yapılacak daha iyi planlama ile ticaretin canlanmasının 
sağlanabileceği, bu rotanın efektif bir şekilde kullanılabilmesi için bir-
kaç yılın daha geçmesi gerektiği yönünde görüş belirtmektedirler. Dün-
yada sorunların ve ihtilafların bulunduğu birçok bölgeden birisi olan 
Kuzey Kutup Bölgesi (Arktik), yakın zamana kadar coğrafi şartların 
yeterince elverişli olmamasından dolayı küresel güçlerin baskın tavırlı 
paylaşımlarına tanık olunmayan bir bölge konumunda kalmıştır. Tek-
nolojik gelişmeler ve en önemlisi küresel iklim değişikliği başta olmak 
üzere çevresel faktörler küresel mücadeleyi Arktik bölgenin gündemine 
taşımıştır. Dünyada pay edilmeden kalan son coğrafyalardan olan Ark-
tik üzerinde günümüzde özellikle kıyıdaş beş ülkenin egemenlik iddia-
ları dile getirilmektedir. Kuzey Kutbu’nun hukuki statüsünü düzenleyen 
özel bir antlaşma ya da düzenleme bulunmadığından kıyıdaş ülkeler 
bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için 1982 tarihli Birleşmiş Millet-
ler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’ni baz almaktadırlar. Bölgede-
ki en önemli sorun olarak görülen kıyıdaş ülkelerin sahip oldukları kıta 
sahanlıklarının sınırlarının belirlenmesi sorununa ABD dışındaki dört 
ülke sahip oldukları 200 deniz millik kıta sahanlığını 350 deniz miline 
kadar genişletme talebiyle Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları 
Komisyonu’na başvuruda bulunmuşlardır, ancak henüz Komisyon’dan 
bir karar çıkmamıştır. Rusya’nın kontrolünde bulunan Kuzey Denizi 
Rotası yönetimi, Kuzey Buz Denizi’ndeki buzulların erimeyi sürdürme-
si ile 2013 yılında dört yüz adet geminin bölgeden geçişine izin vermiş-
tir. Amerikalı uzmanlar, küresel ısınmanın devam ederek sıcaklıkların 
artması ile 2030 yaz aylarında Kuzey Buz Denizi’nde hiç buzul kalma-
ma ihtimalini ileri sürmektedirler. Gemiler daha ziyade yaz aylarında 
bu rotayı kullanıyor olsa da, çok sayıdaki buzdağı yolculuğu tehlikeye 
uğratabilmektedir. Kuzey Buz Denizi rotasını kullanacak olan bir yük 
gemisi bölgeye girdiğinde, Rus bir kılavuzun da gemide bulunması ge-
rekmekte, hatta bazı durumlarda buz kırıcı eskort gemilerin de büyük 
gemilere eşlik etmesine tanık olunabilmektedir. Bu ve benzeri işlemler 
yolculuğun maliyetini artırmakta ve geleneksel rotaya nazaran bu rota-
nın avantajlarını da azaltabilmektedir. Sanayiciler bu risklerin farkında 
olarak, gemi taşımacılığı şirketlerince de genelde Güney rotası tercih 
edilebilmektedir (Cui ve Özay, 2013; Sancak, 2019: 17). 
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Kaynak: http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1z-
lanacak/a-17074408

Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Polar Kod  

Küresel iklim değişikliği sonucu özellikle yaz aylarında sıklıkla 
kullanılır hale gelen Kuzey Denizi Rotası, ekonomik yanı sıra çevre 
açısından da bazı riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Çevre örgütü 
Greenpeace uzmanları Kuzey Kutbu’nun doğa koruma alanı olmadığını 
bu nedenle petrol taşıyan birçok geminin buradan geçip, atıkları ile çev-
reye zarar verdiklerini belirtmekte, aynı zamanda ham petrol yüklü bir 
geminin bir buzdağına çarpması halinde bir çevre felaketinin meydana 
gelebileceğine dair konuya dikkatleri çekmek istemektedirler (http://
www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408).

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), ‘Polar Code’ adındaki bir 
düzenleme üzerinde çalışarak, yasal düzenleme ile Kutup bölgelerinden 
geçmek isteyen gemilerin daha iyi bir altyapı ile donatılması gerekti-
ğini vurgulamakta ve “Uluslararası politika, malların güvenli şekilde 
geçişi ve çevreye verilen zararı asgariye düşürülmesi için doğru çer-

http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
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çeve koşullarının oluşturulmasını sağlamalı” şeklinde konunun önemi-
ne değinmektedirler (http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%-
C4%B1zlanacak/a-17074408).

Kaynak: http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1z-
lanacak/a-17074408

Polar Kod uygulaması ilk olarak 2014 yılında Deniz Güvenliği 
Komitesi’nde (MSC) gündeme gelerek, Kasım 2014 tarihli MSC’nin 
düzenlediği toplantıda kabul edilmiştir. Avrupa Birliği ve Avrupa Top-
luluğu Gemi Sahipleri Birliği  (ECSA) tarafından da desteklenen Po-
lar Kod uygulaması, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) kutup 
bölgelerinde çalışan gemiler için getirdiği bir uygulama olup, 1 Ocak 
2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. IMO tarafından yapılan açık-
lamada, ‘Kutup bölgelerinin eşsiz çevre ve ekosistemi korumak için ge-
liştirdiğimiz Polar Kod,’ ifadesi kullanılarak, Polar Kod uygulamasının 
kutup bölgelerinde faaliyet gösteren bütün gemilerde zorunlu olduğu 
belirtilmekte, kutup bölgelerinde seyrüsefer yapan gemilerin güzergah-

http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
http://www.dw.com/tr/yeni-rotalarla-ticaret-h%C4%B1zlanacak/a-17074408
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ları, yakıt durumu, emisyon değerleri, yükü ve çevre ile olan etkileşimi-
nin saniye saniye bir merkezde toplanmasının sağlanacağı fayda ifade 
edilmektedir (Arslan, 2017). 

Deniz ve okyanusların doğası gereği sunduğu oldukça zorlu koşul-
ları kutup bölgeleri coğrafi konumları sebebi ile çok daha ileri götür-
mektedir. IMO 1 Ocak 2017 tarihinde kutup bölgelerine sefer düzen-
leyen gemiler için yayınladığı POLAR Code‘u (International Code for 
Ships Operating in Polar Waters) SOLAS ve MARPOL’ün altında zo-
runlu hale getirmiştir (https://gemiadamlari.org/imo-polar-code/).

 IMO Polar Kodu, gemi yapısal standartlarının dışında emniyet, 
gemi adamlarının eğitimleri ve ekipmana ilişkin konularda birtakım 
gereklilikler sunmakta olup, Polar Kod “Part-I” ve “Part-II” bölümleri 
ile her bölümde kendi içinde iki alt bölüme daha ayrılmaktadır. Zorunlu 
konuların ele alındığı “A” bölümü, tavsiye niteliğindeki konuların ele 
alındığı bölüm ise “B” bölümü olarak yer almaktadır. 

Infografik 1: Polar Kod Gemi Güvenliği

http://www.imo.org/en/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/POLAR CODE TEXT AS ADOPTED.pdf
https://gemiadamlari.org/imo-polar-code/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/Polar Code Ship Safety - Infographic_smaller_.pdf


362 Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz

 

Infografik 1: Polar Kod çevreyi nasıl korur?

Polar Kod Part-I, emniyete dair konuları ele alırken, Part-II çevre 
kirliliğine ilişkin konuları bünyesinde barındırmaktadır.

Polar Kod, Arktik ve Antarktik olmak üzere iki kutup çevresin-
deki sularda seyahat eden gemilerle ilgili gemi tasarımı, inşaat ve teç-
hizat, arama ve kurtarma, eğitim ve operasyonel konular şeklinde tüm 
konuları içermekte aynı zamanda kutup bölgelerinin eşsiz çevre ve 
eko-sistemlerinin korunmasına dair tüm konuları kapsamı içine almak-
tadır. Polar bölgelere sefer düzenleyen gemilere öncelikle “Polar Ship 
Certificate” şeklinde üç sınıfa ayrılan sertifika alma zorunluluğu geti-
rilmiştir. Bu sertifika, gemileri A, B ve C Class olmak üzere 3 sınıfta 
kategorize etmektedir.

I. A Class Ship:  Eski buz kalıntılarını da içerebilen, en azından 
orta yaştaki ilk yıl buzlarında seyredebilen, kutup sularında çalıştırıl-
mak üzere tasarlanmış gemi,

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Documents/How the Polar Code protects the environment (English infographic).pdf
http://gemiadamlari.org/denizde-arama-kurtarma-operasyonlari-plan-ve-prosedurleri/
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II. B Class Ship: A Class içerisine girmemekle birlikte en azından 
ince-ilk yıl buzlarında çalışmak üzere tasarlanmış ve eski buz kalıntıla-
rını da içerebilen gemi,

III. C Class Ship: A ve B Class içerisine girmeyip açık deniz veya 
A ve B sınıflarından daha az miktarda buz koşullarında çalıştırılmak 
üzere tasarlanmış olan gemi şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Bu bölgelerde çalışacak gemilerin, geminin operasyonel kapasitesi 
ve limitleri hakkında karar verme sürecinde olan armatöre, işletmeciye, 
kaptana ve gemi mürettebatına yeterli bilgiyi sağlayacak “Polar Water 
Operational Manual/Kutup Suyu İşletme Kılavuzu” bulundurmaları ge-
rekmektedir (https://gemiadamlari.org/imo-polar-code/).

Kaynak: http://www.denizhaber.com.tr/imonun-polar-kod-uygula-
masi-yururluge-girdi-haber-71871.htm

Kuzey Denizi Rotasının Kullanımı

Dünya ticaretinin yüzde 84’ünü gerçekleştiren deniz taşımacılı-
ğında geleneksel rotanın tahtını sarsan küresel ticaret güzergâhlarına 

https://gemiadamlari.org/imo-polar-code/
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önemli alternatif bir rota olarak ortaya çıkan Kuzey Denizi rotası, özel-
likle yaz aylarında dört ay boyunca kullanılabilmektedir. Kuzey De-
nizi Pasajı’nı kullanmak isteyen gemiler, Rusya’nın yönetimindeki bu 
bölgeden geçiş için kılavuz almak durumundadırlar. Ancak buzulların 
erimesinin 2018 yılında daha fazla olması nedeniyle açılan kanallar-
dan bir ilk gerçekleşmiş ve 2018 yılında dünyanın en büyük kargo ve 
deniz taşımacılığı Danimarka kökenli şirketi Maersk’e ait 3 bin 600 
TEU kapasiteli  Venta Maersk adlı bir konteyner gemisi bölgeden geçiş 
yapmıştır (İstikbal, 2018).

Kaynak: https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-su-
veys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html

14 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip ve yılın 8-9 ayı buz-
larla kaplı olan Kuzey Kutup bölgesi, kuzey kutup dairesinin geçtiği 
6633’ kuzey enleminin kuzeyinde; Arktik (Kuzey) Okyanusu ile Alas-
ka (ABD), Kanada, İzlanda, Grönland (Danimarka), İsveç, Norveç, ve 
Finlandiya ile Rusya’nın bir kısmından oluşmaktadır. Küresel iklim 
değişikliği nedeni ile buzulları eriyen ve gemilere geçiş imkânı veren 
Kuzey Buz Denizi’nde yol alan konteyner gemisi, Rusya’nın doğusunda 
Pasifik Okyanusu kıyısındaki Sibirya’ya bağlı Vladivostok’tan limanın-

https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-suveys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html
https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-suveys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html
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dan kalkıp Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki St. Petersburg limanına 
varmıştır. Süveyş Kanalı rotasına oranla Arktik Okyanusu’ndan geçe-
rek sekiz bin kilometre daha az yol yapan gemi seyrüseferini on altı 
gün önce tamamlamıştır. Güneyden on bir bin üç yüz deniz mili süren 
yolculuk kuzeydeki rota ile yedi bin mile kadar düşerek otuz yedi günde 
tamamlanmıştır (İstikbal, 2018). 

Kaynak: https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-su-
veys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html

Polar Kod ve Türkiye

Dünyanın en güçlü ekonomileri skalasında on sekizinci sırada yer 
alıp, 2023 vizyonunda dünyanın ilk on ekonomisi içerisinde olmayı ve 
yıllık bazda 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen Türkiye, eko-
nomik büyüklükte ilk yirmi ülke arasında yer almakla birlikte lojistik 
performans bakımından otuz dördüncü sırada yerini almaktadır. Dünya 
çapında ticaret ve taşımacılıkta serbestleşme ve küreselleşme trendinin 
hız kazanması ile lojistik sektörü stratejik bir konumda değerlendiril-
mektedir. Güçlü yönleri olmakla birlikte jeopolitik konumun getirmiş 

https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-suveys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html
https://www.denizhaber.com/dunya/venta-maersk-suveys-yerine-kuzey-kutbu-rotasindan-gecerek-seferini-h76295.html
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olduğu avantajlardan yeterince faydalanılamadığı, lojistik sektöründe 
yer alan firmalara yönelik teşvik uygulamalarının daha da geliştirmesi 
gerektiği Türkiye adına küresel lojistik performans sıralamasından ya-
pılabilecek çıkarımlardır (Yapraklı ve Ünalan, 2017: 604-605).

Sonuç

Küresel iklim değişikliği sonucu Kuzey Kutup Bölgesi’nde buzul-
ların çözülerek erimeye başlaması ekolojik bir felaket olarak ifadesini 
bulmaktadır. Buzlarla kaplı olduğu zaman ekonomik bir anlam taşıma-
yan Kutup Bölgesi buzulların çözülmeye başlaması ile Arktik okyanus 
yatağında bulunan petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji ve de-
ğerli mineral kaynaklarına ulaşılabilirliği artıracağından bölgeye bakış 
açısının değişmesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra Kuzey Denizi Rotası 
ile bölgenin ekostratejik manada geleneksel ticari yol güzergahlarına 
ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkması bölgenin ekonomik değerini 
artıran bir başka gösterge olmaktadır. 

Kuzey Kutup Bölgesi’nde buzulların durumunun izlenmesi adına 
uydu gözlemine başlanan 1979 yılından bu yana buz oranında her on 
yılda bir yüzde 12 düzeyinde bir azalma görüldüğü, ilk defa 2007 yılı 
yaz aylarında Arktik Okyanusu’nun önemli bir bölümünde buzların 
eridiği, projeksiyon hesaplaması ve yapılan senaryolar ile mevsimlik 
buzkıran rehberliğine gereksinim olmadan seyrüsefer imkânının 2040 
yılına kadar gerçekleşebileceği, sadece yaz aylarında değil tüm yıl bo-
yunca Arktik’te seyir yapabilme imkânının 40-50 yıllık bir zaman dili-
mi içerisinde gerçekleşebi leceği tahmin edilmektedir. 

   Arktika bölgesi üzerinden yapılacak taşımacılığın Asya, Av-
rupa ve Kuzey Amerika arasındaki Doğu-Batı yönlü geçiş sürelerini 
yüzde 40’a varan düzeyde azaltabilmesi öngörülmektedir. Bu da yakıt 
tüketiminde tasarruf sağlanmasını, zamandan kazanılmasını ve ekolo-
jik çevreye verilen zarar boyutunda karbon salınımını azaltma şeklinde 
avantajları da beraberinde getirmektedir. Küresel ticaret yollarına na-
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zaran yoğunluk, zaman ve güvenlik adına artıları olan Kuzey rotası, 
kuzey denizine kıyısı olan ülkeleri değil dünya ticaretinde söz sahibi 
olan Çin, Almanya, Güney Kore ve Japonya’nın da ilgisini çekmektedir. 

 Arktik ve Antarktik olmak üzere kutup bölgelerinde, uluslara-
rası taşımacılığa dair getirilen kurallar ve standartlar önemlidir. IMO 
tarafından gerçekleştirilen ve International Code for Ships Operating 
in Polar Waters olarak adlandırılan kısaca Polar Code/Kutup Kodu 
adı verilen çalışmalar 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kutup 
bölgelerinin değişen risk düzeyleri ve deniz taşımacılığındaki riskler 
dikkate alınarak hazırlanmış kurallar bütünü olan Kutup Kodu, kutup-
larda taşımacılık yapacak gemilerde deniz güvenliği, işleyiş ile gemi 
adamlarının eğitim ve sertifikalandırılmasına dair uyulması gereken 
yükümlülükleri bünyesinde barındırmaktadır. 
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