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Panama Kanal› ifllet-
mecili¤i bir konsorsiyum
vas›tas›yla kanal›n genifl-
letilmesi ve baz› k›s›mlar-
da derinliklerin art›r›lma-
s›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 olu-
flan bir yat›r›m ve inflaat
grubuna verdi.

Bu sözleflme Pasifik ta-
raf›nda iki ve Atlantik tara-
f›ndan bir çift kapak infla-
at›na ait 3.1 milyar dolarl›k
ihaleden sonraki en bü-
yük sözleflme olarak yer
ald›. Konsorsiyum 3.5 y›l-
l›k sürede Pasifik taraf›n-
daki Culebra ve Gaillard
bölgelerindeki 6.1 kilo-
metrelik k›sm›n geniflletil-
mesini ve derinlik art›r›m›-
n› tamamlam›fl olacak.

B›rak›n isteyen istedi¤i kadar
dövüflsün, sövüflsün! Onlar saye-
sinde kalem oynatan baz› yazar-
lar 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› di-
lerim. Geden Lines’›n bünye-
sinde yer ald›¤› Çukurova Hol-
ding’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 böy-
le sessiz durabiliyor” diye ken-
dime sorar dururum.

Geden Lines, Uzakdo¤u’da
infla ettirdi¤i o muhteflem gemi-
lerden birini daha teslim alm›fl-
t›r ve geminin önünde ihtiflaml›
bir foto¤raf çektirilmesi gele-
nektendir. O foto¤rafta Mehmet
Emin Karamehmet en olas› te-
vazu içerisinde yerini alm›flt›r.
Tu¤rul Tokgöz de öyledir.

Deniz ticaret yazarl›¤›n›n ya-
flam penceresini aralayarak baz›
görüfllerimi Tu¤rul Tokgöz’e ak-
tarm›flt›m. Cevap göndermifl. 

Diyordu ki “Osman Bey,
merhaba. Mail’inize seyahatle-
rimden 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 gö-
rüflmek ümidiyle.”

‹sterim ki ekonomiye, sos-
yal kalk›nmaya alabildi¤ine
sayg›n katk›lar getiren bu mü-
teflebbislerimiz hiç olmazsa
gençler taraf›ndan bilinsin, ör-
nek al›ns›n. 

Marifet yarat›c› olanlar› an-
latabilmektir. 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 ha-
yat öyküsünü incelemeye ve
yazmaya bafllad›m. An›lar›ndan,
mesleki yaflam›ndan oluflan 30
kadar ciltlenmifl özel dosyalar
bana emanet edilmifl halde ma-
sam›n üstünde. Muazzam bir
kaynakla karfl› karfl›yay›m.

Türkiye’de gemi infla sanayi-
inin öncüsü olan bu muhterem
insan›n çabalar›n›, inad›n›, inaç-
lar›n›, baflar›lar›n›, yarat›c›l›¤›n›
okumaktan zevk duyacak, ders
alacak kaç kifli vard›r ki bu eser

yay›mland›¤›nda sat›ls›n ve ya-
y›nevi de para kazans›n. Ben
yazmak derdindeyim, yay›nevi
de hakl› olarak kazanmak pe-
flinde! Umar›m bir firma spon-
sor olarak sahiplenir.

Ben yine de çal›flmalar›m›
sürdürüyorum. Dosyalardan in-
celemeye bafllad›¤›m birinden
Nisan 1933 tarihinde Milli Sa-
vunma Bakan› Zekai Apay-
d›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 tefleb-
büslere giriflilerek Türk elleriy-
le 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 yüksel-
di¤i ve Türkün kendi hamuru-
nu yo¤urdu¤u bu devrede zat-›
âlileri de bu ileri at›l›flta mem-
leketin en büyük kuvvetine
kumanda ediyorsunuz.

Di¤er büyük teflebbüslerini-
zin aras›nda Gölcük’le de ala-
kadar oldunuz. Teftiflleriniz es-
nas›nda gördü¤ünüz gibi bura-
da 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¤re-
nim ve inceleme devrelerimiz-
den 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 lis-
telerini ihzar ve bilhassa ‹nti-
bah gemisinin esasl› tamirin-
de bizzat gördü¤ümüz orga-
nizasyon ve personel noksa-
n›m›z› tespit ederek, bunlar
için laz›m gelen önemleri al-
d›k, amele yetifltirdik.

fiimdiye kadar ayn› tezgâh-
larda 30.000 tonluk sabit havuz
yapan Almanlardan ve yine ay-
n› tezgâhlarda ve yüzde 70 bi-
zim iflçilerimizle Yavuz dretno-
tunu tamir etmifl bulunan Fran-
s›zlar› da ad›m ad›m takip et-
mifltik. Onlar›n da tecrübeleri-
ne sahibiz. Ç›plak arsalarda
‹talyanlar›n destroyerlerimizi
nas›l infla ettiklerini gördük.

Muhterem beyefendi, mem-
lekete semeremizi ve feyzimizi
vermek için ç›rp›n›yoruz. Proje-
yi Vekâlet’e gönderdi¤imizden
beri iki sene geçti. Erkân› Har-
biye, 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 listele-
rini gönderdi¤imiz halde mal-

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 gön-
derildi. Bu heyet bu geminin
Gölcük’te bizim taraf›m›zdan
infla edilebilece¤ini bildirdi.

Aradan aylar geçti. Son bü-
yük manevrada bu geminin her
nedense burada infla edilmesini
istemeyen ‹malat Dairesi bir ta-
raftan piyasadan eski ya¤ gemi-
leri sat›n almaya teflebbüsle be-
raber, vakit kazanmak için de
bize bu gemi için laz›m gelen
fenni flartnamelerin haz›rlanma-
s› için ancak emir verdi. fiartna-
meler haz›rlanm›fl ve bugünkü
tarihle gönderilmifltir.

Bekliyoruz Beyefendi!
Vekil Beyefendi, ben ve ar-

kadafllar›m Hollanda’daki ö¤-
renim ve incelemelerden
döndü¤ümüzden beri hiçbir
sual ve sorguya veya imtiha-
na tabi tutulmad›¤›m›z gibi -
sene bafl› olmad›¤› cihetle-
befl ay müddetle de hiçbir gö-
revde yer almadan bekletil-
dik. Bu ald›rmazl›k bizi müte-
essir etmekle beraber, ‹tal-
ya’ya gidiflimizde de yine
amac›m›z› gözümüzün önün-
de tutarak ve bugün her tara-
f›ndan nur saçan Türkiye’ye
lay›k evlat olabilmek için ya-
banc›lar›n bütün ders al›na-
cak 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 mezar-
tafllar›d›r. Onlar flimdi bizi
seyrediyorlar!

E¤er biz itimat telkin ede-
miyorsak, neden buras›n› ta-
mamiyle kapatm›yoruz?

Kendimizi ve her fleyimizi
vakfetti¤imiz mesle¤imizde
emeklerimizin ve bilgimizin bo-
fla gitmemesi ve memleket vazi-
femizde 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›n-
dan 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 in-
dirilebilecektir. 

Onun içindir ki, yarat›c›
olanlar› anlatmak ve onlar› tak-
dir etmek, ancak kadir-k›ymet
bilenlere has bir marifettir.

oondes@referansgazetesi.com

OSMAN ÖNDEfi

Ord. Prof. Ata Nutku, (Kürsünün hemen arkas›ndaki aç›k renkli pardösülü) ‹ngiltere-Southamp-

ton’daki John I. Thornycroft & Co. Ltd tersanesinde bir geminin denize indirilmesi töreninde.

Ord. Prof.
Ata Nutku’yu anarken

2010 Ekim ay›nda üçüncü kez Anka-
ra ODTU KKM’de gerçeklefltirilecek
“Deniz Sistemleri Semineri”nin en iyi fle-
kilde planlanmas› ve organize edilebil-
mesi için sponsor olacak ve sergiye ka-
t›lacak firmalar›n en k›sa zamanda bafl-
vuruda bulunmalar› talep ediliyor. 

3. Deniz Sistemleri Semineri’nin plat-
form ana sponsorlu¤unu RMK Mari-
ne’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 Güven-
lik Komutanl›¤› personelinin de kat›ld›¤›
seminerin ana sponsorlu¤unu Aselsan
üstlenirken Ayesafl, Desan Tersanesi, Fi-
ges, Havelsan, Meteksan Savunma, Mtu,
Rohde & Schwarz, Saab, Selex, Transas-
Ratelmak, TÜB‹TAK MAM ve Uekae,
Türk Loydu, Yaltes oturum sponsorlar›.

Kriz nedeniyle geçen sene borçlar›
6.5 milyar euroya kadar yükselen
CMA CGM’ye Frans›z hükümetinin sa-
hip ç›kmas›yla flirketin sorunlar›n›n bir
zaman dilimine yay›larak düzelmekte
oldu¤u belirtildi. Konteyner navlunla-
r›ndaki yükselmenin tüm konteynerli
tafl›mac›l›k yapan armatörlük flirketle-
rine rahat nefes almak imkân› verir-
ken geçen sene aral›k ay› son hafta-
s›nda yap›lan ola¤anüstü genel kurul-
da yönetim kurulu baflkanl›¤›na yeni-
den seçilen Jacques Saade’nin yöne-
tim kurulu üyeleri Philippe SouliÈ, Fa-
rid Salem, Rodolphe SaadÈ, Tanya Sa-
adÈ Zeenny, Tristan Vieljeux, Pierre
Bellon, Denis Ranque, Christian Garin,
ve Jean-Yves Schapiro’den olufluyor. 

Deniz
sistemleri

tart›fl›lacak

Jacques Saade
yeniden CMA
CGM Baflkan›

STX Güney Kore tersa-
nesi Densa Denizcilik’ten
57.300 dwt’lik 4 adet sup-
ramax 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 yapabile-
cekler. Gemiler STX’in Jin-
hae’deki tersanesinde infla
edilecek. Siparifllerin mali
portesinin aç›klanmamas›-
na karfl›n gemilerin top-

lam sat›fl fiyat›n›n 120 mil-
yon dolar civar›nda olaca-
¤› broker’lar taraf›ndan
ileri sürülmekte. 

Densa Denizcilik’in ha-
len Japonya’n›n Kawasaki
tersanesinde infla edilen
55.000 dwt’lik üç adet
supramax gemisi bulunu-
yor. 2008 y›l›nda Demir
Sabanc›’n›n da ortak ol-
du¤u ancak daha sonra
ayr›ld›¤› Densa Denizci-
lik’te Ömer Sabanc› ve
o¤lu Hac› Sabanc›, De-

met Sabanc› Çetindo¤an
ve efli Cengiz Çetindo-
¤an’›n ortak oldu¤u bili-
niyor. 1967 y›l›nda kuru-
lan STX tersanesinde 2009
y›l› itibariyle 9000’in üze-
rinde personel çal›flmakta.
Kore’nin en büyük tersa-
neleri aras›nda yer alan
STX Business Group’un
bünyesinde, içlerinde
Brezilya, Finlandiya, Ro-
manya ve Vietnam’›n da
buldu¤u pek çok ülkede
15 tersane bulunuyor.

Densa Denizcilik’ten 4 adet
supramax gemi siparifli 

Panama Kanal›
geniflletiliyor

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

Panama Kanal›’n›n geniflletil-

mesiyle daha yüksek tonajda-

ki gemiler kanal› kullanacak.


