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Deniz
sistemleri
tart›ﬂ›lacak

Ord. Prof. Ata Nutku, (Kürsünün hemen arkas›ndaki aç›k renkli pardösülü) ‹ngiltere-Southampton’daki John I. Thornycroft & Co. Ltd tersanesinde bir geminin denize indirilmesi töreninde.

Ord. Prof.
Ata Nutku’yu anarken

oondes@referansgazetesi.com

B›rak›n isteyen istedi¤i kadar
dövüﬂsün, sövüﬂsün! Onlar sayesinde kalem oynatan baz› yazarlar durmadan ayn› sinir harbi
dolu nesnelerle u¤raﬂ›p kiﬂisel
tatmine ulaﬂs›nlar. Sizler engin
denizlerdeki güzellikleri aray›n.
Onlar ise müstehak olduklar›
derinliklerde depreﬂip dursunlar.
Ben genç kuﬂak lider kiﬂili¤iyle hayran oldu¤um Geden
Lines’›n yönetim kurulu üyesi
Tu¤rul Tokgöz’ü tan›man›z› dilerim. Geden Lines’›n bünyesinde yer ald›¤› Çukurova Holding’in baﬂkan› Mehmet Emin
Karamehmet’in bu muazzam
baﬂar›lar›n oda¤›nda en sessiz
haliyle duruﬂuna hayranl›kla
bakar, “Hay Allah nas›l da böyle sessiz durabiliyor” diye kendime sorar dururum.
Geden Lines, Uzakdo¤u’da
inﬂa ettirdi¤i o muhteﬂem gemilerden birini daha teslim alm›ﬂt›r ve geminin önünde ihtiﬂaml›
bir foto¤raf çektirilmesi gelenektendir. O foto¤rafta Mehmet
Emin Karamehmet en olas› tevazu içerisinde yerini alm›ﬂt›r.
Tu¤rul Tokgöz de öyledir.
Deniz ticaret yazarl›¤›n›n yaﬂam penceresini aralayarak baz›
görüﬂlerimi Tu¤rul Tokgöz’e aktarm›ﬂt›m. Cevap göndermiﬂ.
Diyordu ki “Osman Bey,
merhaba. Mail’inize seyahatlerimden dolay› daha önce cevap
veremedim. Sizin sektörümüze
vermiﬂ oldu¤unuz hizmetlerden
dolay› her zaman büyük gurur
duydum ve sektörün bir ferdi
olarak her zaman çal›ﬂmalar›n›z›, fedakârl›¤›n›z› örnek almaya
çal›ﬂt›m.. En yak›n sürede görüﬂmek ümidiyle.”
‹sterim ki ekonomiye, sosyal kalk›nmaya alabildi¤ine
sayg›n katk›lar getiren bu müteﬂebbislerimiz hiç olmazsa
gençler taraf›ndan bilinsin, örnek al›ns›n.
Marifet yarat›c› olanlar› anlatabilmektir. O da sab›r ister,
özveri ister. Hele bu ülkede
alabildi¤ine feragat ister.
Ben araﬂt›rmac› yazar kiﬂili¤imle o ›srarc›lardan biriyim. Bu
y›l Ord. Prof. Ata Nutku’nun hayat öyküsünü incelemeye ve
yazmaya baﬂlad›m. An›lar›ndan,
mesleki yaﬂam›ndan oluﬂan 30
kadar ciltlenmiﬂ özel dosyalar
bana emanet edilmiﬂ halde masam›n üstünde. Muazzam bir
kaynakla karﬂ› karﬂ›yay›m.
Türkiye’de gemi inﬂa sanayiinin öncüsü olan bu muhterem
insan›n çabalar›n›, inad›n›, inaçlar›n›, baﬂar›lar›n›, yarat›c›l›¤›n›
okumaktan zevk duyacak, ders
alacak kaç kiﬂi vard›r ki bu eser

zemeler sipariﬂ edilmemiﬂtir.
Bir geminin nas›l yap›ld›¤›n›
görmemiﬂ olan ve bilmeyen
‹malat Dairesi bu geminin yap›lamayaca¤›n› iddia etti ve bu
gemi için ayr›lan tahsisat› baﬂka
yere sarf etmek istedi.
Son zamanlarda buraya Fen
ve Sanat nam›na bir heyet gönderildi. Bu heyet bu geminin
Gölcük’te bizim taraf›m›zdan
inﬂa edilebilece¤ini bildirdi.
Aradan aylar geçti. Son büyük manevrada bu geminin her
nedense burada inﬂa edilmesini
istemeyen ‹malat Dairesi bir taraftan piyasadan eski ya¤ gemileri sat›n almaya teﬂebbüsle beraber, vakit kazanmak için de
bize bu gemi için laz›m gelen
fenni ﬂartnamelerin haz›rlanmas› için ancak emir verdi. ﬁartnameler haz›rlanm›ﬂ ve bugünkü
tarihle gönderilmiﬂtir.

Jacques Saade
yeniden CMA
CGM Baﬂkan›
Kriz nedeniyle geçen sene borçlar›
6.5 milyar euroya kadar yükselen
CMA CGM’ye Frans›z hükümetinin sahip ç›kmas›yla ﬂirketin sorunlar›n›n bir
zaman dilimine yay›larak düzelmekte
oldu¤u belirtildi. Konteyner navlunlar›ndaki yükselmenin tüm konteynerli
taﬂ›mac›l›k yapan armatörlük ﬂirketlerine rahat nefes almak imkân› verirken geçen sene aral›k ay› son haftas›nda yap›lan ola¤anüstü genel kurulda yönetim kurulu baﬂkanl›¤›na yeniden seçilen Jacques Saade’nin yönetim kurulu üyeleri Philippe SouliÈ, Farid Salem, Rodolphe SaadÈ, Tanya SaadÈ Zeenny, Tristan Vieljeux, Pierre
Bellon, Denis Ranque, Christian Garin,
ve Jean-Yves Schapiro’den oluﬂuyor.

Güney Kore STX tersanesinin bu y›l sonuna kadar 29.5 milyar dolarl›k sipariﬂ almas› beklenmekte.

Densa Denizcilik’ten 4 adet
supramax gemi sipariﬂi
STX Güney Kore tersanesi Densa Denizcilik’ten
57.300 dwt’lik 4 adet supramax gemi sipariﬂi ald›.
2011 y›l› içinde Jinhae’de
teslim edilece¤i belirtilen
Densa Denizcilik’in sipariﬂ
verdi¤i supramax’lar 190
metre boyunda olacak ve
14.5 knots sürat yapabilecekler. Gemiler STX’in Jinhae’deki tersanesinde inﬂa
edilecek. Sipariﬂlerin mali
portesinin aç›klanmamas›na karﬂ›n gemilerin top-

lam sat›ﬂ fiyat›n›n 120 milyon dolar civar›nda olaca¤› broker’lar taraf›ndan
ileri sürülmekte.
Densa Denizcilik’in halen Japonya’n›n Kawasaki
tersanesinde inﬂa edilen
55.000 dwt’lik üç adet
supramax gemisi bulunuyor. 2008 y›l›nda Demir
Sabanc›’n›n da ortak oldu¤u ancak daha sonra
ayr›ld›¤› Densa Denizcilik’te Ömer Sabanc› ve
o¤lu Hac› Sabanc›, De-

met Sabanc› Çetindo¤an
ve eﬂi Cengiz Çetindo¤an’›n ortak oldu¤u biliniyor. 1967 y›l›nda kurulan STX tersanesinde 2009
y›l› itibariyle 9000’in üzerinde personel çal›ﬂmakta.
Kore’nin en büyük tersaneleri aras›nda yer alan
STX Business Group’un
bünyesinde,
içlerinde
Brezilya, Finlandiya, Romanya ve Vietnam’›n da
buldu¤u pek çok ülkede
15 tersane bulunuyor.

Panama Kanal›
geniﬂletiliyor
Panama Kanal› iﬂletmecili¤i bir konsorsiyum
vas›tas›yla kanal›n geniﬂletilmesi ve baz› k›s›mlarda derinliklerin art›r›lmas›n› içeren inﬂa ihalesini
268 milyon dolar bedelle
Meksika’n›n dev inﬂaat
ﬂirketi ICA, ‹spanya’n›n
FCC ve Kosta Rika’n›n
Meco ﬂirketlerinden oluﬂan bir yat›r›m ve inﬂaat
grubuna verdi.

Bu sözleﬂme Pasifik taraf›nda iki ve Atlantik taraf›ndan bir çift kapak inﬂaat›na ait 3.1 milyar dolarl›k
ihaleden sonraki en büyük sözleﬂme olarak yer
ald›. Konsorsiyum 3.5 y›ll›k sürede Pasifik taraf›ndaki Culebra ve Gaillard
bölgelerindeki 6.1 kilometrelik k›sm›n geniﬂletilmesini ve derinlik art›r›m›n› tamamlam›ﬂ olacak.

Panama Kanal›’n›n geniﬂletilmesiyle daha yüksek tonajdaki gemiler kanal› kullanacak.

Bekliyoruz Beyefendi!
Vekil Beyefendi, ben ve arkadaﬂlar›m Hollanda’daki ö¤renim ve incelemelerden
döndü¤ümüzden beri hiçbir
sual ve sorguya veya imtihana tabi tutulmad›¤›m›z gibi sene baﬂ› olmad›¤› cihetlebeﬂ ay müddetle de hiçbir görevde yer almadan bekletildik. Bu ald›rmazl›k bizi müteessir etmekle beraber, ‹talya’ya gidiﬂimizde de yine
amac›m›z› gözümüzün önünde tutarak ve bugün her taraf›ndan nur saçan Türkiye’ye
lay›k evlat olabilmek için yabanc›lar›n bütün ders al›nacak noktalar›n›, amelenin
görevlerini dahi ö¤renmek
koﬂuluyla gördüklerimizin
hepsini memleketimize taﬂ›d›k. Fakat tersanede bomboﬂ
bekliyoruz.
Vekil Beyefendi, Türkiye
ﬂimdiye kadar ilk defa gemi
inﬂa etmiyor. Cehaletin ve
entrikan›n söndürdü¤ü o
ocaklar ve leylek yuvas› olan
bacalar, bu tarihin tan›klar›d›r ama ne yaz›kt›r ki mezartaﬂlar›d›r. Onlar ﬂimdi bizi
seyrediyorlar!
E¤er biz itimat telkin edemiyorsak, neden buras›n› tamamiyle kapatm›yoruz?
Kendimizi ve her ﬂeyimizi
vakfetti¤imiz
mesle¤imizde
emeklerimizin ve bilgimizin boﬂa gitmemesi ve memleket vazifemizde bizi baﬂar›l› k›lmak için
verece¤iniz en küçük bir f›rsata
ve iﬂarete haz›r oldu¤umuzu arz
eyler ve hizmetlerimin kabulünü
istirham ederim.
Gölcük Deniz Fabrikalar›ndan Yüzbaﬂ› Ataullah Nutku.”
Ata Nutku’nun inﬂa etmek
için ç›rp›nd›¤› ya¤ gemisi, bu
tarihten iki y›l sonra Gölcük’te
inﬂaat› tamamlanarak denize indirilebilecektir.
Onun içindir ki, yarat›c›
olanlar› anlatmak ve onlar› takdir etmek, ancak kadir-k›ymet
bilenlere has bir marifettir.
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OSMAN ÖNDEﬁ

yay›mland›¤›nda sat›ls›n ve yay›nevi de para kazans›n. Ben
yazmak derdindeyim, yay›nevi
de hakl› olarak kazanmak peﬂinde! Umar›m bir firma sponsor olarak sahiplenir.
Ben yine de çal›ﬂmalar›m›
sürdürüyorum. Dosyalardan incelemeye baﬂlad›¤›m birinden
Nisan 1933 tarihinde Milli Savunma Bakan› Zekai Apayd›n’a gönderdi¤i bir mektubu
nakledece¤im.
ﬁöyle baﬂl›yor: “Muhterem
Vekil Beyefendi,
Cumhuriyetin güneﬂi alt›nda
do¤an yepyeni Türkiye’de her
gün yeni fabrikalar aç›ld›¤›n›,
büyük ve azimle dolu teﬂebbüslere giriﬂilerek Türk elleriyle da¤lar›n delindi¤ini, en kör
yerlere kadar çelik yollar›n
uzand›¤›n› gördü¤ümüz saadet
ve iftihar verici bir devirdeyiz.
Memleketin her köﬂesinden
her gün bir baca daha yükseldi¤i ve Türkün kendi hamurunu yo¤urdu¤u bu devrede zat-›
âlileri de bu ileri at›l›ﬂta memleketin en büyük kuvvetine
kumanda ediyorsunuz.
Di¤er büyük teﬂebbüslerinizin aras›nda Gölcük’le de alakadar oldunuz. Teftiﬂleriniz esnas›nda gördü¤ünüz gibi burada bulunan biz bir avuç genç,
memleketin bize verdi¤i bilgi
ve gayretin semeresini vermek
için burada bir ya¤ taﬂ›yacak
gemi (tanker) inﬂa etmek üzere
haz›rlanm›ﬂt›k.
Avrupa’daki muhtelif ö¤renim ve inceleme devrelerimizden beri kazand›¤›m›z esasat
üzerinde olmak üzere burada
gece gündüz çal›ﬂarak uzun
zamandan beri bu geminin
inﬂa edilmesi için laz›m gelen
resimleri, materyal sipariﬂ listelerini ihzar ve bilhassa ‹ntibah gemisinin esasl› tamirinde bizzat gördü¤ümüz organizasyon ve personel noksan›m›z› tespit ederek, bunlar
için laz›m gelen önemleri ald›k, amele yetiﬂtirdik.
ﬁimdiye kadar ayn› tezgâhlarda 30.000 tonluk sabit havuz
yapan Almanlardan ve yine ayn› tezgâhlarda ve yüzde 70 bizim iﬂçilerimizle Yavuz dretnotunu tamir etmiﬂ bulunan Frans›zlar› da ad›m ad›m takip etmiﬂtik. Onlar›n da tecrübelerine sahibiz. Ç›plak arsalarda
‹talyanlar›n destroyerlerimizi
nas›l inﬂa ettiklerini gördük.
Muhterem beyefendi, memlekete semeremizi ve feyzimizi
vermek için ç›rp›n›yoruz. Projeyi Vekâlet’e gönderdi¤imizden
beri iki sene geçti. Erkân› Harbiye, Fen Sanat projeyi tasdik
ettiler. Fakat önümüzde büyük
cehalet duvar› var.
Deniz ‹malat ﬁubesi önce
hiçbir inceleme yapmadan ve
ayn› tezgâhlarla ecnebilerin
yapt›¤› iﬂleri unutarak itiraz etti.
Bir sene evvel materyal listelerini gönderdi¤imiz halde mal-

2010 Ekim ay›nda üçüncü kez Ankara ODTU KKM’de gerçekleﬂtirilecek
“Deniz Sistemleri Semineri”nin en iyi ﬂekilde planlanmas› ve organize edilebilmesi için sponsor olacak ve sergiye kat›lacak firmalar›n en k›sa zamanda baﬂvuruda bulunmalar› talep ediliyor.
3. Deniz Sistemleri Semineri’nin platform ana sponsorlu¤unu RMK Marine’nin üstlendi¤i belirtilen aç›klamada
geçen sene TSS Grubu’nca 12 Ekim
ODTÜ KKM’de düzenlenen “2. Deniz
Sistemleri Semineri” 750 kiﬂinin kat›l›m›
ve deste¤i ile gerçekleﬂtirilmiﬂti. Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› personelinin de kat›ld›¤›
seminerin ana sponsorlu¤unu Aselsan
üstlenirken Ayesaﬂ, Desan Tersanesi, Figes, Havelsan, Meteksan Savunma, Mtu,
Rohde & Schwarz, Saab, Selex, TransasRatelmak, TÜB‹TAK MAM ve Uekae,
Türk Loydu, Yaltes oturum sponsorlar›.
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