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Kim Kimdir

GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹, TMMOB Gemi Mühendisleri Odas›’n›n, üç ayda bir yay›nlanan; üyelerinin meslekle ilgili bilgilerini geliﬂtirmeyi, sosyal yaﬂamlar›n› zenginleﬂtirmeyi, ulusal ve askeri deniz teknolojisine katk›da bulunmay›, özellikle sektörün ülke ç›karlar› yönünde geliﬂmesini, teknolojik yeniliklerin duyurulmas›n› ve sektörün yurtiçi haberleﬂmesinin sa¤lanmas›n› amaçlayan yay›n organ›d›r. Bas›n Ahlak Yasas›'na ve Bas›n Konseyi
ilkelerine kendili¤inden uyar. GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹’nde yay›nlanan yaz›lardaki görüﬂ ve düﬂünceler ile bunlara iliﬂkin yasal sorumluluk, yazara aittir. Bu konuda GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹ herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yay›nlanmak üzere gönderilen yaz›lar ve foto¤raflar yay›nlans›n ya da yay›nlanmas›n iade edilmez.
GEM‹ VE DEN‹Z TEKNOLOJ‹S‹'nde yay›nlanan yaz›lardan, kaynak belirtmek koﬂulu ile tam ya da özet al›nt› yap›labilir.
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De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Sizin desteklerinizle geldi¤imiz Gemi Mühendisleri Odas› Yönetimi’ndeki bir y›l›m›z› tamamlad›k. 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak görevde bulundu¤umuz bir y›l boyunca Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisine özel bir önem vermeye gayret ettik. Yönetim dönemimizde, sizden
gelen olumlu tepkilerle zenginleﬂen 5 adet dergiyi üyelerimize büyük bir
özenle ulaﬂt›rd›k. Bu konuda özverili bir çal›ﬂma gösteren Yay›n Kurulumuza buradan teﬂekkür etmek istiyorum.
Meslektaﬂlar›m›z›n, Gemi Mühendisleri Odas›na gösterdi¤i ilgi ile üye
say›m›z 2300’lere ulaﬂm›ﬂt›r. Odam›z tarihi bir karar alarak 2. ﬁubesi
olan Antalya ﬁubesi’nin aç›l›ﬂ›n› 24 ﬁubat 2007’de gerçekleﬂtirmiﬂtir. ‹zmir’den sonra, Akdeniz Bölgesi’nde yaﬂayan/çal›ﬂan üyelerimizi kucaklayacak ve onlar›n hizmetinde olacak bir ﬂubemiz daha var art›k. Tüm
üyelerimize yeni ﬂubemizin hay›rl› olmas›n› diliyorum, Antalya ﬂubesi yönetim kurulumuza da yeni görevlerinde baﬂar›lar diliyorum.
Son bir y›lda ata¤a geçen e¤itim faaliyetlerimiz, seminer ve kurslarla
geçti¤imiz aylarda da devam etti. 200 kiﬂiden fazla kiﬂinin kat›ld›¤›, üyemiz O. Tanju Kalayc›o¤lu’nun sunumunu yapt›¤› “Örneklerle Yat Tasar›m›” seminerini, ‹stanbul’da 2 defa yap›lan “Rhino ile Üç Boyutlu Modelleme” kursu ve ‹zmir ﬁubemizde gerçekleﬂtirilen “Bilgisayar Destekli
Gemi Tasar›m›, Maxsurf” kursu takip etti. May›s ay› içersinde de Trabzon ve Antalya’da yap›lacak e¤itimler planland›.
Çok önemli gördü¤ümüz ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Komisyonu oluﬂturuldu ve çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Bu komisyon çal›ﬂmalar›n› tamamlad›¤›nda, sektörümüzdeki mevcut durum ve iyileﬂtirmeye yönelik önerileri
kapsayan bir raporu siz de¤erli meslektaﬂlar›m›za sunacakt›r. Genel kurulumuzda kurulmas› kararlaﬂt›r›lan Yelken Kulübü ile ilgili çal›ﬂmalar
h›zland›r›ld›, çok yak›nda siz üyelerimize hizmet verecek bir yelken kulübümüz faaliyete geçecektir.
Yay›n faaliyetlerimiz içinde olan teknik kitaplar›n siz üyelerimize kazand›r›lmas› bizim için çok önemlidir. 2007 y›l› içinde yay›nlayaca¤›m›z
2 kitab›n müjdesini buradan vermek istiyorum. Bu yay›nlardan ilki “Bilgisayar Destekli Gemi Tasar›m›, Maxsurf” di¤eri ise “Gemi Mühendisli¤i El
Kitab›” d›r.
Sanayi fuarlar› ile olan yak›n iliﬂkilerimiz devam etmektedir. Exposhipping 2007 Fuar›’nda Odam›z›n bir stant› yer alacak ve bu fuarda odam›z
bir seminer düzenleyecektir. 25–29 Nisan 2007 tarihinde gerçekleﬂecek
olan fuara tüm üyelerimizi bekliyoruz.
Severek ve be¤enerek okuyaca¤›n›z› umdu¤umuz bir dergi ç›karan
yay›n kurulumuza ve bu dergide eme¤i geçen herkese teﬂekkür ederim.
De¤erli meslektaﬂlar›m sizlere ve tüm sevdiklerinize sa¤l›k, mutlululuk
ve baﬂar› dolu günler dilerim.
Yönetim Kurulu Ad›na
Tamer YILMAZ
Genel Sekreter
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MAKALE

Ali Fuat GÜNER‹, Hüseyin ﬁAH‹N
Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü

AHP ve Fuzzy AHP ile Türkiye’de
Uygun Tersane Yeri Seçimi
➠ SUMMARY
The Appropriate Location Selection of the Building of New
Dockyards in Turkey Using AHP and Fuzzy AHP
Since 2000, ship construction industry of Turkey has been in a progress that has never seen in its
history. Especially the demand that has come from the member countries of European Union for
two years illustrates a hopeful picture for the sector. Private dockyards that exist mostly around
Istanbul Tuzla region materialize construction of all kinds of ships, primarily small tonnaged chemical tankers that are between 3- 15 thousand DWT, container ships up to 25 thousand DWT, various oil tankers and mega yachts. Turkey constructs 40% of small tonnaged chemical tankers that
are constructed all around the world. Consequently, while the searches for the locations of the
building of new dockyards which aim to construct bigger tonnaged ships are going on, it is necessary to make a detailed plan to decide which tonnage for that kind of ship is best for manufacturing and cost accounts and how can they compete. In this paper, important criteria for the
searches for the locations of the building of new dockyards will be appreciated by using AHP and
Fuzzy AHP. It is showed the methodology of the searches for the appropriate locations of the
building of new dockyards in Turkey.

➠ ÖZET
Türkiye gemi inﬂa sanayi, 2000 y›l›ndan bu yana tarihinde görülmemiﬂ bir at›l›m içerisindedir.
Özellikle son iki y›ld›r Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerden gelen yo¤un talep, sektörün gelece¤i
aç›s›ndan son derece umut verici bir tablo ortaya ç›karm›ﬂt›r. A¤›rl›kla ‹stanbul Tuzla bölgesinde
bulunan ve toplam say›s› 43 olan özel tersaneler, Avrupa ülkeleri ve dünyan›n di¤er ülkeleri için,
baﬂta 3 bin ile 15 bin DWT aras›ndaki küçük tonajl› kimyasal tankerler olmak üzere, 25 bin DWT’a
kadar konteyner gemileri, çeﬂitli petrol gemileri ve mega yatlar olmak üzere her tip gemi inﬂas›n›
gerçekleﬂtirmektedir. Türkiye, dünyada üretilen küçük tonajl› kimyasal tankerlerin yüzde 40’›n› inﬂa
etmektedir. Sonuç olarak ülkemizde daha büyük tonajl› gemi yapabilme hedefli yeni tersane yeri
aray›ﬂlar› sürerken, bu tip gemilerin imalat ve maliyet çal›ﬂmalar› da hangi büyüklüklerin ülkemiz
için ideal olabilece¤i ve nas›l rekabet edebilece¤i detayl› olarak kurgulanmal›d›r. Bu amaçla
haz›rlanan bu çal›ﬂmada tersane yeri seçimi için öne ç›kan kriterler de¤erlendirilecek ve
de¤erlendirilen bu kriterler karar analizi tekniklerinden AHP ve Fuzzy AHP ile Türkiye’de uygun tersane yeri seçiminin nas›l yap›ld›¤›n›n metodolojisi ve iﬂlemlerin aç›klamalar› verilecektir.
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1. G‹R‹ﬁ
A¤›r sanayi, bir ülke endüstrisi ve kalk›nmas› için geliﬂmesi
kaç›n›lmaz bir sanayi koludur.
Ülkemizde giriﬂimci ruhun
meyveleri bu alanda da verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Gemi inﬂa
sanayi de bu geliﬂmelerden
pay›n› elbette almaktad›r. Deniz sanayinin deniz ticaretini
sa¤lamas›, deniz filosunu güçlendirmesi birbiri ve faaliyet
gösterdi¤i yerin bu proseslere
uygunlu¤u ile do¤rudan iliﬂkilendirilebilir. Bu önemli faktörler göz önüne al›nacak olursa
sektör proseslerinin tümünü bir
bütün olarak yürütebilmek ancak ve ancak uygun bir yerleﬂimde gerçekleﬂtirilebilir.
Çal›ﬂma çerçevesinde öncelikli olarak tesis yeri seçimini etkileyen faktörler aç›klanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n devam›nda tersane
yeri seçiminin nas›l yap›ld›¤› ve
aﬂamalar› ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r. Son olarak tersane yeri
seçiminde etkili oldu¤unu düﬂündü¤ümüz kriterler çerçevesinde karar analizi teknikleri
olan AHP’nin ve Fuzzy AHP’nin
metodolojisi kullan›larak Türkiye’de uygun tersane yeri için
bölgelerimiz de¤erlendirilmiﬂ
ve sonuçlar belirtilmiﬂtir.
2. TES‹S YER‹ SEÇ‹M‹N‹
ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

Bir tesisin kurulaca¤› yerin kesin olarak bilinmesi baz› aﬂamalardan geçilerek yap›lan çal›ﬂmalarla mümkün olur. Her
ﬂeyden önce bu konuda mevcut genel teorilerin ve formüllerin spesifik bir probleme do¤rudan uygulanamayaca¤› bilinmelidir. Bu gibi genel formülle-
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rin sadece yol gösterici bir katk›s› oldu¤u unutulmamal›d›r.
Her problemin kendine has
özellikleri vard›r. Bunlar problemin çözüm yöntemini ve sonuçlar›n› etkiler.
Yer seçiminde uyulmas› gereken prensipler k›saca ﬂöyledir:
• Tesisin ihtiyaçlar› objektif
olarak saptanmal›d›r. Seçilecek yerin bu ihtiyaçlar› en iyi
ﬂekilde karﬂ›layacak nitelikte
olmas› istendi¤inden aç›k seçik
ve eksiksiz ihtiyaç tan›mlar›n›n
yap›lmas› ﬂartt›r.
• Seçilecek yerin tesisin faaliyetlerine yapaca¤› etkileri belirleyen karakteristikler saptanmal›d›r. Tam ve gerçe¤e uygun
bilgi toplanmas›na özen gösterilmelidir.
• Seçilecek yerin sanayi faaliyetlerini nas›l karﬂ›layaca¤›,
gereken iﬂgücünün karﬂ›lanmas› ya da iﬂgücünün oraya
taﬂ›nabilmesi sorunu de¤erlendirilmelidir.
• Yer seçimi çal›ﬂmalar› belirli
aﬂamalar birbirine kar›ﬂt›r›lmadan ve s›ra ile yürütülmelidir.
• Her aﬂaman›n gerektirdi¤i
uzman kiﬂi ve kuruluﬂlar saptanarak, yararlanma olanaklar›
tart›ﬂ›lmal›d›r.
Ayr›ca tesis yeri seçiminin 3
aﬂamadan oluﬂan bir proses
oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu
prosesler s›ras›yla:
1. Olas› büyük bir bölgenin
seçilmesi. Örne¤in; Karadeniz
Bölgesi’nin sahil ﬂeridi gibi,
2. Bölgenin spesifik bir yerini
belirlenmesi. Örne¤in; Karadeniz’de Trabzon-Çamburnu’nun
seçilmesi gibi,
3.Belirlenen yer içerisinde tersanenin kurulaca¤› arazi parças›n›n seçilmesi.

Özetleyecek olursak, yer seçimi, bölge, yer ve arazi seçimi
olarak s›ralanabilir. Son iki aﬂama aras›nda s›k› iliﬂkiler ve iki
yönlü etkileﬂim bulundu¤undan beraberce bir aﬂama olarak düﬂünülebilir. Dolay›s›yla
tersane yeri seçiminin, biri bölge, di¤eri yer ve arazi saptanmas›n› ilgilendiren iki aﬂama
sonunda tamamlanaca¤› söylenebilir.
3.TERSANE YER‹ SEÇ‹M‹

Bu aﬂamada spesifik olarak
ele al›nan durumlar› ﬂöyle özetleyebiliriz:
1. Dünyada Gemi/Yat ‹nﬂaat›
Endüstrisinin Mevcut Durumu
2. Sosyo-Ekonomik Koﬂullar
Sosyo-Ekonomik Koﬂullar en
az aﬂa¤›daki bilgileri kapsamal›d›r.
• Nüfus da¤›l›m›, hammadde
da¤›l›m›, enerji kaynaklar›n›n da¤›l›m›, sanayi, tar›m
ve su ürünlerinin da¤›l›m›,
• Ülkeler aras› siyasi dengeler, askeri güçler, askeri
gemiler,
•

Hammadde, enerji kaynaklar›n›n (kara ve deniz), sanayi
ve tar›m ürünlerinin ihtiyaçlar ve ekonomik geliﬂmeler
do¤rultusunda nakli ve buna ba¤l› olarak oluﬂmuﬂ
deniz taﬂ›mac›l›¤› hatlar›,
• Bal›kç›l›k alanlar› (iç denizler, uluslararas› sular), av
lanma türleri, iﬂleme tesisleri, ürünlerin kullan›m alanlar›, ekonomik büyüklükler,
• Deniz ve su sporlar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› bölgeler, ekonomik büyüklükler.

4. Yat›r›mlar
Son 10 y›l içinde yap›lan tersane, ana yan sanayi yat›r›mlar› incelenmeli, hem ekonomik
olarak hem de kapasite olarak
de¤erlendirilmelidir. ﬁu an devam eden gemi/yat inﬂa, bak›m/onar›m, söküm, yan sanayi
yat›r›mlar› saptanmal›d›r [1].
4. AHP ve FUZZY AHP

Günlük yaﬂant›da ve/veya her
yönetim biçim ve düzeyinde
ortaya ç›kan/ç›kacak olan
problemler genellikle ekonomik, sosyal ve psikolojik karakterler taﬂ›rlar. Ekonomik, sosyal
ve psikolojik sorunlar›n tan›mlar› zaman ve ortama göre de
farkl›laﬂmaktad›r. ‹ﬂte bu de¤iﬂkenlerin karakterlerinin belirlenmesi için yap›lan tan›mlar
ayr› ayr› de¤erlendirilerek bir
veya birden fazla tan›m›n di¤er
tan›mlar›n aras›ndan seçilmesi
iﬂlemi bir karar verme iﬂlemidir.
Di¤er bir deyiﬂle, belli bir döneme iliﬂkin belli sorunlar›n çözümünde kullan›labilecek birbirinden ayr› özellikleri olan seçeneklerin olmas› durumunda
bir seçim veya bir karar verme
iﬂlemi ortaya ç›kar.

Bu ba¤lamda karar verme iﬂlemi (karar analizi), karar problemlerinin matematiksel modelini ortaya koyup, istatistiksel irdelemelere ba¤l› olarak hareket tarz› öneren bir yöntem olarak tan›mlanabilir. Karar analizi
modelleri de tüm di¤er modeller gibi gerçe¤i ancak yaklaﬂ›k
olarak yans›t›rlar. Karar analizi
modellerinden beklenilmesi
gereken kesin ve do¤ru cevab›
vermesi de¤il, çok daha önemli olan problemin önemli özelliklerine derinlemesine yaklaﬂ›m getirmesidir. Yap›lan çeﬂitli duyarl›l›k analizleri ile herhangi bir varsay›mdaki küçük bir
de¤iﬂmenin karar vericinin karar›n› ne derecede etkileyece¤i
hatta farkl› bir karara yönlendirece¤i, hangi varsay›mlarda
karar›n duyars›z kalaca¤› irdelenebilir [2].
Genelde karar probleminin
yap›s› incelendikçe verilerin
çoklu¤u ve aralar›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkiler, karar vericinin verileri kavrama yetene¤ini aﬂar.
Burada karar analizi yöntemlerinden yard›m al›n›r, bunlardan
birisi de Prof. Thomas L. Saaty
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan
Analitik Hiyerarﬂi Yaklaﬂ›m›
(Analytic Hierarchy Process)’ dir. AHP’de karar vericinin
amac› do¤rultusunda faktörlerin ve faktörlere ait olan alt faktörlerin belirlenmesi ilk ad›md›r. AHP’de öncelikle amaç belirlenir ve bu amaç do¤rultusunda amac› etkileyen faktörler saptanmaya çal›ﬂ›l›r, bu
aﬂamada karar sürecini etkileyen tüm faktörlerin belirlenebilmesi için anket çal›ﬂmas›na veya bu konuda uzman kiﬂilerin

görüﬂlerine baﬂvurulabilir [3].
Di¤er karar analizi yöntemi
ise bulan›k mant›k ile entegrasyonu sonucu oluﬂturulmuﬂ olan
Fuzzy (bulan›k) AHP’dir. Bat›’da bulan›k (fuzzy) kelimesi
güvensizli¤i ifade eder Do¤u’da ise bu güvensizlikte bile
güzelliklerin bulunabilece¤i
düﬂüncesi vard›r. Bu yöntemin
temelinde ise yine kesin olmayan ve oldukça kiﬂisel görüﬂler
vard›r [4]. Bu iki yönteminde
metodolojisi birbirine benzerdir. ‹kisi aras›ndaki farkl›l›k iﬂlemlerin karmaﬂ›kl›¤›ndan ortaya ç›km›ﬂt›r. AHP iﬂlemleri çok
yal›n ve temel matematik bilgisine dayanmaktayken, Fuzzy
AHP iﬂlemleri daha kompleks
yap›ya sahiptir.
AHP ve Fuzzy AHP’nin aﬂamalar›:
1.Problemin Tan›mlanmas›,
2.Sistemin Gözlenmesi,
3.Hiyerarﬂik Yap›n›n
Kurulmas›,
4.Önceliklerin Belirlenmesi
(‹kili Karﬂ›laﬂt›rmalar),
5.Sentez,
6.De¤erlendirme ve Sonuç.

MAKALE

3. Gemi/Yat ‹nﬂa Mevcut
Kapasite ve Kullan›m›
Dünya tersanelerinin Avrupa,
Uzakdo¤u ve di¤er gemi inﬂa
eden ülke tersaneleri baz›nda
durumu belirlenmeli, tersane
kapasiteleri ve bu kapasitelerinde realize olan kullan›m
oranlar› son 25 y›l için belirlenmelidir. Son 25 y›lda oluﬂan
önemli ekonomik ve sosyal
olaylar›n (Uzakdo¤u krizi, 11
Eylül gibi) gemi inﬂa talep ve
arzlar›na etkisi belirlenmelidir.

5. AHP ve FUZZY AHP
ile UYGUN TERSANE
YER‹N‹N BEL‹RLENMES‹

Karar analizi yöntemleriyle
çözüme gidebilmemiz için ilk
önceli¤imiz problemimizi tan›mlamakt›r. Buradaki problem
uygun tersane yeri seçiminin
belirlenmesidir. Daha sonra
sistemin gözlenmesi aﬂamas›nda tersane yeri seçimine etkili olabilece¤ini düﬂündü¤ümüz makro kriterleri belirlemek
ve hiyerarﬂik yap›y› oluﬂturmakt›r.
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ﬁekil 1. AHP ve fuzzy AHP çözümü için kullan›lan hiyerarﬂik yap›

Bundan sonraki aﬂamam›z belirlenen karar vericiler yard›m›yla anket çal›ﬂmas›ndaki (EK’de gösterilmiﬂtir) sorulara uygun cevaplar›n verilmesidir. Bu cevaplar yard›m›yla ikili karﬂ›laﬂt›rma matrisleri
oluﬂturulur. Oluﬂturulan ikili karﬂ›laﬂt›rma matrislerinin (AHP ve Fuzzy AHP için ayr› ayr›) çözülmesi
gerekmektedir. Bunun içinde AHP ve Fuzzy AHP ile belirtece¤imiz teknikler ayr› ayr› uygulanarak
sonuçlar de¤erlendirilir.

5.1 AHP Hesaplamas› için ‹zlenecek Yol
Tablo 1. Rassall›k ‹ndeksleri [5]

Ad›m 1 : ‹kili karﬂ›laﬂt›rmalar›n yap›laca¤› karﬂ›laﬂt›rma matrisi oluﬂturulur.
Ad›m 2 : Oluﬂturulan karﬂ›laﬂt›rma matrisi normalize edilir. Bunun için sütun toplamlar› al›n›r ve her
de¤er kendi sütun toplam›na bölünür. Böylece normalize edilmiﬂ matris elde edilir.
Ad›m 3 : A¤›rl›klar›n elde edilmesi için sat›r ortalamas› al›n›r.
Ad›m 4 : A¤›rl›klar elde edildikten sonra karﬂ›laﬂt›rma matrisinin tutarl›¤›na bak›lmas›
gerekmektedir. E¤er karﬂ›laﬂt›rma matrisinde tutarl›l›k yoksa elde edilen a¤›rl›klar
kullan›lamaz.
(1)
eﬂitli¤ini sa¤layan

vektörü öncelikle elde edilmelidir. Burada A karﬂ›laﬂt›rma matrisi, w ise elde

edilen a¤›rl›k matrisidir. Aﬂa¤›daki formülde

kullan›larak hesaplamalar yap›l›r ve tutarl›l›¤a yak›nl›k

göstergesi olarak nitelendirilen “tutarl›l›k indeksi (CI)” elde edilir.

10

Gemi ve Deniz Teknolojisi Say›:172

Nisan 2007

(3)

CI de¤eri hesapland›ktan sonra, elde edilmesi gereken baﬂka
bir de¤er de “Rassall›k ‹ndeksi-RI” d›r. Bu de¤er farkl› matris
boyutlar› için tablo haline getirilmiﬂtir. Farkl› matris boyutlar› için
RI de¤erleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.

MAKALE

(2)

Son olarak CI’n›n RI’ya oran›yla “tutarl›l›k oran› (CR)” elde edilir.
AHP uygulamalar›nda, CR’nin 0,1’den daha az olmas› yap›lan
uygulaman›n tutarl› oldu¤unu gösterir. E¤er bu de¤er aﬂ›l›rsa
yap›lan yarg›lar tekrar gözden geçirilmelidir (5).

Bu aç›klamalar› ana kriter matrisi üzerinde gösterirsek;
Tablo 2. Geometrik Ortalama Sonucu Ana Kriter Matrisi

Bundan sonraki iﬂlem her sütundaki de¤erin kendi sütun toplam›na bölünmesi ve bulunan de¤erler
aç›s›ndan sat›r toplamlar›n›n al›narak ortalaman›n hesaplanmas›d›r. Bu de¤er bize a¤›rl›klar› verecektir. Bu ﬂekilde a¤›rl›klar› bulmuﬂ olduk. ﬁimdi karﬂ›laﬂt›rma matrislerinin tutarl›l›¤›na bak›lmas›
gerekmektedir. E¤er karﬂ›laﬂt›rma matrisinde tutarl›l›k yoksa hesaplanan a¤›rl›klar kullan›lamaz.
Bunun içinde yap›lmas› gereken hesaplanan a¤›rl›klar›n ana kriter matrisiyle çarp›lmas› ve daha
sonras›nda bulunan de¤erlerin sat›r toplamlar›n›n al›nmas›d›r.
Toplamda bulunan de¤erler a¤›rl›k de¤erlerine bölünerek yeni bir matris hesaplanm›ﬂ olunur. Bu
matrisin tüm de¤erleri toplan›r ve ortalamas› al›n›r.
Yukarda verilen (2) formülü yard›m›yla CI de¤eri hesaplanm›ﬂ olunur.

= 0,313

=

Yine yukar›da verilen (3) formülü yard›m›yla CR hesaplan›r. CR’nin 0,1’den küçük olmas› gerekmektedir. E¤er bu ﬂart› sa¤layabilirsek hesaplam›ﬂ oldu¤umuz a¤›rl›klar› geçerli kabul edebiliriz.

=

=0,216

Buldu¤umuz de¤er 0,1’den küçük ç›kmad›¤› için ana kriter matrisindeki ikili eﬂleﬂtirmelerde
tutars›zl›k oldu¤u yarg›s›na var›r›z.
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Tablo 3. Tutarl›l›k Analizi için Ana Kriter Matrisi

Bundan sonra yapmam›z gereken ana kriter matrisindeki ikili eﬂleﬂtirmeleri tekrar gözden geçirmektir. Örnek; Co¤rafi konum ulaﬂ›mdan 5,738 kat üstün, insan kaynaklar›ndan ise 3,979 kat üstündür.
Buradan anlaﬂ›lan insan kaynaklar›n›n ulaﬂ›mdan 5,738/3,979=1,442 kat üstün olmas› gerekti¤idir.
Ama anket sonuçlar›na göre bulunan de¤erimiz 3,557’dir. Arada çok önemli bir fark oldu¤undan
ana kriter matrisi bu ﬂekilde gözden geçirilerek düzeltmeler yap›l›r. Düzeltmelerden sonra oluﬂan
ana kriter matrisimiz aﬂa¤›daki gibidir.

Tablo 4. Tutarl›l›k Analizi Sonucunda Ana Kriter Matrisinin Yeniden Düzenlenmiﬂ Hali

Düzeltilen bu de¤erlerle birlikte iﬂlemlerimiz tekrar hesaplan›r. Hesaplanan yeni a¤›rl›k de¤erleri
aﬂa¤›daki gibidir. S›ras›yla W de¤erleri; 0,210; 0,060; 0,152; 0,082; 0,071; 0,032; 0,052; 0,275.

Tablo 5. AHP ‹ﬂlemleri Sonucunda Hesaplanan A¤›rl›k De¤erleri

12
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Tutarl›l›k hesaplar› sonucunda bulunan CR=0,091<0,1 oldu¤u için yeni a¤›rl›klar›m›z geçerlidir
diyebiliriz. Ana kriter matrisine uygulanan yukar›daki iﬂlemler s›ras›yla di¤er matrislere de uygulanmas› sonucunda bulunacak de¤erler aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir. Bundan sonra yap›lmas›
gereken iﬂlem yukar›da gösterilen a¤›rl›k de¤erleriyle ana kriter matrisinde buldu¤umuz a¤›rl›k
de¤erlerini bir tabloda göstermek ve alternatiflerin önem a¤›l›klar›n› hesaplamakt›r.

Tablo 6. Alternatiflerin Önem A¤›rl›klar›

S›ras›yla Alternatiflerin Önem A¤›rl›klar› (AÖA):
Zonguldak Ere¤li için;
(0,206x0,060+0,059x0,117+0,164x0,137+0,080x0,140+0,070x0,197+0,032x0,155+0,052x0,142+
0,272x0,029+0,064x0,205)=0,104
ﬂeklinde hesaplanarak bulunur. Hatay ‹skenderun 0.125, Samsun 0.038, Trabzon Çamburnu 0.043
ve ‹zmir 0.245 de¤erleri bulunur. Buradaki hesaplar sonucunu yüzdelik olarak gösterirsek %43 ile
en büyük de¤eri alan ‹zmir-Alia¤a Bölgesi seçilmelidir.

5.2 Fuzzy AHP Hesaplamas› için ‹zlenecek Yol
AHP’de oldu¤u gibi ilk önce hiyerarﬂik yap›m›z belirlenir (AHP için belirlenen hiyerarﬂik yap› Fuzzy
AHP içinde geçerlidir). Bundan sonraki aﬂamam›z belirlenen karar vericiler yard›m›yla anket çal›ﬂmas›ndaki (EK’de gösterilmiﬂtir) sorulara uygun cevaplar›n verilmesidir (AHP için oluﬂturulan anket
çal›ﬂmas› Fuzzy AHP içinde geçerlidir. Yaln›z tek fark sorular›n do¤ruluk derecesini belirlemek için
kulland›¤›m›z skalalar›n farkl› olmas›d›r. Bu skalalar Ek’de gösterilmiﬂtir. Cevaplar yard›m›yla ikili
karﬂ›laﬂt›rma matrisleri oluﬂturulur. Bundan sonra aﬂa¤›daki ad›mlar s›ras›yla uygulan›r. ‘~’ iﬂareti
~
bulan›kl›¤› ifade etmekte kullan›l›r. M üçgen bulan›k say›s› ﬂekilde gösterilmiﬂtir. l, m ve u parametreleri s›ras›yla en küçük de¤er, en büyük olas›l›kl› de¤er ve en büyük de¤eri ifade etmektedir.

Cheng (1992)’in önerdi¤i boyut analizi
yaklaﬂ›m›nda her hedef için boyut analizi
verileri elde edilir. Bu yaklaﬂ›m aﬂa¤›daki
ad›mlardan oluﬂur [6]:
Ad›m 1: i. Nesneye göre bulan›k sentetik
boyut de¤eri aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r.

ﬁekil 2. Üçgen bulan›k say› [6]
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’yi elde etmek için aﬂa¤›daki gibi bir matrisin m adet boyut analizinin bulan›k toplam› al›n›r:

’ i elde etmek için

(j=1,2,....,m) olacak ﬂekilde;

hesaplan›r. Daha sonra aﬂa¤›daki ﬂekilde vektörün tersi hesaplan›r:

olas›l›k de¤eri ﬂu ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r:

Ad›m 2:

d
ve
üyelik fonksiyonlar› aras›ndaki en yüksek kesiﬂim de¤erlerinin ordinat›
olmak üzere;

ﬁekil 3. M1 ve M2 üyelik fonksiyonlar›n›n
kesiﬂimi [6]

M1 ve M2 üçgensel bulan›k say›lar›n›
k›yaslamak için hem V(M 1≥M 2) hem de
V(M 2≥M 1) de¤erlerine ihtiyaç duyulur.

14
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Ad›m 3: Konveks bulan›k bir say›n›n k tane Mi
(i=1,2,....,k) konveks bulan›k say›s›ndan büyük
olma ihtimali aﬂa¤›daki ﬂekilde tan›mlan›r:
V(M ≥ M1, M2 ,....., Mk) = min V(M ≥ Mi) (i=1,2,....,k)
(i =1,2,....,k) ve k≠i için;
d’(Ai) = min V(Si ≥ Sk) oldu¤u farz edilir.
Böylece a¤›rl›k vektörü,
Ai (i=1,2,...,n) n eleman için;
olur.

MAKALE

Ad›m 4: Normalizasyondan sonra normalize a¤›rl›k vektörü;

olur.

Anket sonuçlar›na göre her üç karar vericinin belirtti¤i ikili karﬂ›laﬂt›rma de¤erleri geometrik ortalamalar› al›narak tek bir de¤er haline dönüﬂtürülmüﬂtür. Örne¤in karar vericiler s›ras›yla co¤rafi
konum kriterinin ulaﬂ›m kriterine göre de¤eri (7/2,4,9/2), (5/2,3,7/2), (2/3,1,3/2) ﬂeklinde
belirtmiﬂlerdir. Buna göre geometrik ortalamay› hesaplarsak;

bulunur.
Di¤er k›yaslamalar için de ayn› iﬂlem yap›l›r ve bu ﬂekilde üç kiﬂiye ait ikili karﬂ›laﬂt›rma matrisi tek
bir a¤›rl›k de¤erine dönüﬂtürülür.

Tablo 7. Fuzzy AHP için Ana Kriter Matrisi

Kriterler aras› ikili karﬂ›laﬂt›rma matrisinin her sat›r› için bulan›k sentetik derece de¤erleri
hesaplan›r. Örne¤in ana kriter matrisi için ilk sentetik derece de¤eri;

burdan S1 (0,123;0,181;0,248) ﬂeklinde hesaplan›r.
(14,241;17,878;20,642) olmak üzere ilk sat›r›n toplam›ndan bulunur. (85,352; 98,701; 115,379) de¤eri ise ana kriter matrisinin tüm elemanlar›n›n toplam›d›r. Her bir matrisin her bir sat›r› için ayn› iﬂlemler uygulan›r ve bulan›k sentetik de¤erleri hesaplan›r.
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Formülü yard›m›yla elde edilen bulan›k sentetik derece de¤erleri kullan›larak kriterlerin önem
a¤›rl›klar› hesaplan›r. Buradan bir objenin di¤erine tercih edilme olas›l›¤› bulunur. Bu olas›l›klar›n
birleﬂimi bize a¤›rl›klar vektörünü verir. A¤›rl›klar vektörünün normalize edilmiﬂ hali ise alternatifleri
seçmede kullanaca¤›m›z de¤erlerdir. Buna göre her matris için yap›lan iﬂlemler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
W' = (1;0;0.713;0;0.229;0;0;0.984;0)
Normalize etmek için W' deki her de¤er W' nün de¤erlerinin toplam›na bölünür.
W = (0.342;0;0.244;0;0.078;0;0;0.336;0)
Birinci matrisimizde (ikili karﬂ›laﬂt›rma matrisi) dokuz sat›r oldu¤u için dokuz tane sentetik bulan›k
de¤erimiz vard›r. Bundan dolay› S1’den S9’a kadar hesaplama ayr› ayr› yukar›da gösterilmiﬂtir.
Di¤er matrislerimizin hepsinde beﬂ sat›r oldu¤undan dolay› beﬂ tane sentetik bulan›k de¤erimiz
vard›r. Bundan dolay› S1’den S5’e kadar hesaplama yap›lm›ﬂt›r. Yukar›daki iﬂlemlerin ayn›s›
yap›laca¤›ndan dolay› o iﬂlemler belirtilmemiﬂtir.
Yukar›da belirilen iﬂlemlerin sonucunda elde edilen a¤›rl›klar›m›z sonucunda aﬂa¤›daki çizelge
oluﬂturulur ve sonuç elde edilmiﬂ olunur.

Alternatiflerin
Öncelik A¤›l›klar›

Hammaddelere
Yak›nl›k

‹klim

Demografik
Yap›

Enerji
Kaynaklar›na
Yak›nl›k

Pazara
Yak›nl›k

Yan Sanayiye
Yak›nl›k

‹nsan
Kaynaklar›na
Yak›nl›k

Ulaﬂ›m

Co¤rafi konum

Tablo 8. Fuzzy AHP Hesaplamalar› Sonucunda Oluﬂan Alternatiflerin Önem A¤›l›klar›

Bu sonuca göre öncelik a¤›rl›¤› %65.7 ile en büyük de¤eri alan ‹zmir-Alia¤a bölgesi seçilmelidir. Bu
veriler do¤rultusunda AHP ve Fuzzy AHP sonuçlar›n›n birlikte de¤erlendirilmesi ile elde edilen
sonuçlar grafik üzerinde de gösterilmiﬂtir.
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ﬁekil 4. AHP ile Elde Edilen Sonuçlar›n Yüzdelik Gösterilmesi

ﬁekil 5. Fuzzy AHP ile Elde Edilen Sonuçlar›n Yüzdelik Gösterilmesi

6. SONUÇLAR

AHP ve Bulan›k AHP yöntemlerinin yard›m›yla
seçimi yap›lan tersane yeri ‹zmir-Alia¤a olarak
matematiksel veriler do¤rultusunda belirlenmiﬂtir. Bu seçim izafi bir seçim olup do¤ruluk derecesi seçim sürecinin sahibine göre de¤iﬂkenlik
gösterebilir. Hatta bu de¤iﬂkenli¤e örnek vermek gerekirse AHP ile hesaplanan yüzdelik dilim ile Bulan›k AHP ile hesaplanan yüzdelik dilimin farkl› olmas›d›r. Bunu aç›klamak gerekirse
AHP ile Bulan›k AHP hesaplama iﬂlemlerinin
farkl› olmas›, seçim için kullan›lan skalalar›n

farkl› olmas› ve en önemlisi Bulan›k AHP hesaplamalar›n›n daha gerçekçi olmas›d›r.
Bu seçim do¤rultusunda en fazla de¤eri alan ‹zmir-Alia¤a birinci derecede öneme sahip olup
daha sonra s›ras›yla Hatay-‹skenderun, Zonguldak-Ere¤li, Trabzon-Çamburnu ve Samsun-Tekkeköy gelmektedir. Alternatiflerin önem a¤›rl›klar› tablolar› sonucu göstermektedir. Bulan›k AHP
için yap›lan alternatiflerin önem a¤›rl›klar› tablosunda Trabzon-Çamburnu ve Samsun-Tekkeköy “0” (s›f›r) bulunmuﬂtur. Bunun sebebi ise an-
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keti yapt›¤›m üç karar vericinin de konular›nda
uzman olmalar›na ra¤men tersane yeri seçiminde farkl› tecrübeler yaﬂam›ﬂ olmalar›d›r. Üç yerine daha fazla ya da daha az karar vericiyle anket yap›lm›ﬂ olsayd›, sonuçlarda farkl›l›k olabilirdi. Buradan da anlaﬂ›laca¤› gibi bu tür çözüm
yollar›nda tecrübe gibi birçok faktör sonucu

do¤rudan etkileyebilmektedir.
Bu çal›ﬂmada da görüldü¤ü gibi günümüzde
çoklu kriter analizleri karar aﬂamas›nda çok
önemli bir yer tutmaktad›r. Sistemlerin daha karmaﬂ›k hala gelmesi, çok de¤iﬂkenli bir yap›da
olmas› ve optimum sonuçlara ihtiyaç duyulmas›
analizlerin ve kararlar›n önemini art›rmaktad›r.
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Hiperstatik Kiriﬂ ve
Çerçevelerin Yaklaﬂ›k
Çözüm Yöntemleri
➠ SUMMARY
Approximate Methods of Solutions for Hyperstatic Beams and
Frames
Various methods are available in analysing hyperstatic beams and frames. This paper introduces
the Kani method as an alternative to the Cross and fixed point methods that are well-kown in engineering practice. Two examples are solved by the Kani method and the others, and their results
are compared and discussed.
➠ ÖZET
Hiperstatik kiriﬂ ve çerçevelerin çözümü için birçok yöntem bulunmaktad›r. Gemi çerçeveleri de
birer hiperstatik sistem olduklar›ndan, bu çerçevelerin mukavemetini, dolay›s›yla gemilerin enine
mukavemetini incelemek için, çeﬂitli hiperstatik çözüm yöntemlerinden faydalan›labilir. Çal›ﬂman›n
amac›, hiperstatik kiriﬂ ve çerçevelerin çözümünde kullan›lan de¤iﬂik yöntemlerin incelenmesi ve
bunlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Bu makalede Kani Metodu ele al›nm›ﬂ, bir sürekli kiriﬂ ve bir de çerçeve
örne¤i bu metot ile çözülerek, daha çok bilinen Cross metodu ve sabit noktalar metodu ile
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

1. G‹R‹ﬁ
Ba¤ say›s› durum denklemlerinden fazla olan
sistemlere, di¤er bir deyiﬂle bilinmeyenlerin say›s› statik denge denklemlerinin say›s›ndan fazla olan sistemlere, fazla ba¤l› (hiperstatik) sistem ad› verilir. Günümüzde birçok yap›n›n hiperstatik olmas› ve bunlar›n klasik yöntemlerle
çözümünün zor olmas› bizleri hiperstatik sistemlerin çözümünde kullan›lan metotlara yönlendirmiﬂtir (Günsoy, 1961). Gemi çerçeveleri de
birer hiperstatik sistem olduklar›ndan, bu çerçevelerin mukavemetini, dolay›s›yla gemilerin enine mukavemetini incelemek için, çeﬂitli hiperstatik çözüm yöntemlerinden faydalan›labilir.
Bu makalede, sabit noktalar metodu, Cross metodu ve Kani metodu olmak üzere, üç yöntem
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üzerinde durulacakt›r. Sabit noktalar metodunda, her kiriﬂ parças›n›n ayr› ayr› yüklendi¤i farz
edilir. Her bir kiriﬂ için bulunan momentler, süper pozisyon prensibi ile toplanarak sistemin
mesnet momentleri tayin edilir. Birer iterasyon
metodu olan Cross ve Kani metotlar›nda ise,
her kiriﬂ parças› mesnetlerden ayr›lm›ﬂ tek baﬂ›na kiriﬂlermiﬂ gibi düﬂünülür ve her kenar›n ankastrelik momentleri bulunur. Daha sonra, iterasyon iﬂlemi yap›larak, sistemin dü¤üm noktalar›ndaki momentler elde edilir (Savc›, 1980; Kani, 1958).
Bu makalede hiperstatik kiriﬂ ve çerçevelerin
çözümünde kullan›lan, yukar›da bahsi geçen
de¤iﬂik metotlar incelenmiﬂ ve bu yöntemlerle
elde edilen sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Bir sürekli kiriﬂ sisteminde, yaln›z iki mesnet aras›nda kalan kiriﬂ parças›n›n üzerindeki yük dikkate al›narak di¤er kiriﬂlerin yükü yok farz edilir.
Her kiriﬂ parças›n›n ayr› ayr› yüklendi¤i farz edilerek iﬂlem tekrar edilir. Bu ﬂekilde bulunan momentler süperpozisyon prensibi ile toplanarak
sistemin mesnet momentleri elde edilir (Savc›,
1980).

¤erlerden faydalan›larak da sistemin dü¤üm
noktalar›ndaki momentler elde edilir. Demek ki
bu metodun amac›, t›pk› Cross metodunda oldu¤u gibi dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erlerini bulmak olacakt›r (Kani, 1958).
Saat ibresi yönünde etki eden kenar momenti
pozitiftir. Bundan baﬂka, saat ibresi yönünde etki eden di¤er momentler (dü¤üm noktas› momenti, mesnet momenti, tespit edici moment,
v.s.) ve aç›lar da pozitif say›lacakt›r.
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2. SAB‹T NOKTALAR METODU

3. CROSS METODU

Cross metoduna göre hesap yap›l›rken ilk kademede iki mesnet aras›nda kalan her kiriﬂ parças› mesnetlerden ayr›lm›ﬂ tek baﬂ›na kiriﬂlermiﬂ
gibi düﬂünülür. Kiriﬂ parçalar›n›n mesnetlerden
ayr›lan uçlar›n›n ankastre oldu¤u kabul edilir ve
buralardaki ankastrelik momentleri hesaplan›r.
Daha sonra, iterasyon iﬂlemi yap›larak, sistemin
dü¤üm noktalar›ndaki momentler elde edilir.
Cross metodunda dikkat edilecek di¤er bir nokta da momentler için kabul edilecek iﬂaret sistemidir. Bir dü¤üm noktas›na yüzümüz dönük olarak bakt›¤›m›z zaman kiriﬂin çekme taraf› sa¤›m›zda kal›yorsa o noktada kiriﬂin uç moment de¤eri pozitiftir. Baﬂka bir deyiﬂle, kiriﬂ maruz kald›¤› yükün etkisi ile dü¤üm noktas›n› sa¤a döndürmeye çal›ﬂ›yorsa uç moment de¤eri pozitiftir.
Bunun aksi olursa moment negatiftir (Savc›,
1980).
4. KAN‹ METODU

Bir sistem yüklendi¤i zaman bunun bütün dü¤üm noktalar›, bozulmuﬂ olan denge hali her k›s›mda tekrar eski haline dönecek ﬂekilde, yer
de¤iﬂtirir ve döner. Bir sistemin bütün çubuk kenarlar›ndaki (mesnetlerdeki) e¤ilme momentleri
bilinirse, bu momentler yard›m›yla di¤er statik
de¤erler kolayca hesaplanabilir. Dolay›s›yla ﬂekil de¤iﬂimi de tespit edilmiﬂ olur. Hesap yap›l›rken Cross metodunda oldu¤u gibi, ilk kademede iki mesnet aras›nda kalan her kiriﬂ parças›
mesnetlerden ayr›lm›ﬂ tek baﬂ›na kiriﬂlermiﬂ gibi
düﬂünülür. Kiriﬂ parçalar›n›n mesnetlerden ayr›lan uçlar›n›n ankastre oldu¤u kabul edilir ve buralardaki ankastrelik momentleri haz›rlanm›ﬂ
tablolardan hesaplan›r. Daha sonra, iterasyon
iﬂlemi yap›larak dönüﬂ paylar› bulunur ve bu de-

4.1 Çubuk Katsay›s›
Bir çubu¤un geometrik karakteristi¤i, kesitin
I atalet momenti, çubu¤un l boyu ve bunlar›n
birbirine oran› olan K çubuk katsay›s› ile verilir:
K=I/l
4.2 Dü¤üm Noktalar›ndaki Moment
De¤erlerinin Hesaplanmas›
Herhangi bir yükleme hali için hesaba baﬂlarken, önce sistemin tüm dü¤üm noktalar›n›n d›ﬂ
kuvvet ve momentleri yard›m› ile sabit tutulduklar› ve dönmedikleri farz edilecektir. Bu durumda bütün çubuklar, iki kenar› ankastre durumuna girerler ve bunlar›n ankastre kenar momentleri hesaplan›r (Savc›, 1980).
Dü¤üm noktalar›n› sabit tutan bu d›ﬂ kuvvetlere
tespit edici kuvvetler, dü¤üm noktalar›n›n dönmelerini önleyen d›ﬂ momentlere tespit edici
momentler denilecektir. Ankastre kenar momentleri hesapland›ktan sonra, bunlar›n yard›m›yla dü¤üm noktalar›ndaki tespit edici momentler bulunabilir. Bir dü¤üm noktas›ndaki tespit edici Mi momenti, bu dü¤üm noktas›nda birleﬂen bütün çubuklar›n ankastre kenar momentlerinin toplam›na eﬂittir (Kani, 1958).
(1)
Dü¤üm noktalar›na tespit edici moment etki etmesin ve sistem yüklenmiﬂ bulunsun. Bu durumda yüklerin etkisi ile çerçevenin bütün dü¤üm noktalar›nda dönmeler meydana gelir.
Mesela, i – j çubu¤unu göz önüne alal›m. Bunun i kenar›
aç›s› ve j kenar› da
aç›s› kadar döner ve çubukta bir ﬂekil de¤iﬂimi meydana gelir. i – j çubu¤undaki bu ﬂekil de¤iﬂimin
üç kademede meydana geldi¤i düﬂünülebilir
(Kani, 1958).
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1) ‹ki kenar mesnedi sabit kalan (yani dönmeyen) çubuk, yüklerin etkisi alt›nda ﬂekil de¤iﬂtirir. Yani, iki mesnedi tam ankastre olan kiriﬂ halidir. (ﬁekil 1)

ﬁekil 1. ‹ki mesnedi tam ankastre olan kiriﬂ hali

2) Çubu¤un j ucu sabit kalmak ﬂart›yla, i kenar›
aç›s› kadar döner. (ﬁekil 2)

ﬁekil 2. j ucu sabit olan kiriﬂ hali

3) Çubu¤un i ucu sabit kal›rken, j kenar›
kadar döner. (ﬁekil 3)

aç›s›

4.3 Dönüﬂ Paylar›n›n Hesab›
Bir dü¤üm noktas› devrederken, buna bitiﬂik
olan bütün çubuklar›n uçlar› da ayn› aç› kadar
devreder. Bu durumda; bir dü¤üm noktas›nda
birleﬂen çubuklar›n, o dü¤üm noktas›ndaki dönüﬂ paylar›n›n çubuk katsay›lar›na oranlar› di¤erlerine eﬂittir. Yani, bir dü¤üm noktas›nda birleﬂen çubuklar›n dönüﬂ paylar› toplam› bilinirse,
bundan her çubu¤un dönüﬂ pay› ﬂöyle bulunabilir. Bu toplam çubu¤un K katsay›s› ile çarp›l›r
ve sonucu o dü¤üm noktas›nda birleﬂen çubuklar›n K katsay›lar› toplam›na bölünürse, o çubuk
kenar›n›n dönüﬂ pay› elde edilir. Çubuklar›n dü¤üm noktas›nda birleﬂen kenarlar›na yak›n kenar, di¤er kenarlar›na uzak kenar denirse; i dü¤üm noktas›ndaki denge ﬂart›ndan, dü¤üm
noktas›na ait Mi tespit edici momenti ile bu noktaya ait uzak kenarlar›n dönüﬂ paylar› toplam›n›n, yak›n kenarlar›n dönüﬂ paylar› toplam›n›n -2
kat›na eﬂit oldu¤u ortaya ç›kar (Kani, 1958).
denkleminde M kenar momenti
yerine denklem (1) yaz›l›rsa,
(3)

ﬁekil 3. i ucu sabit olan kiriﬂ hali

Çubuk kenar momentleri üç tanesinin toplam›
ﬂeklinde gösterilebilecektir.
(2)
: Yük etkisi ile do¤an moment
(Ankastre kenar momenti),
: i noktas›ndaki
dönmesinden dolay›
oluﬂan kenar momenti,
: j noktas›ndaki
dönmesinden dolay›
i noktas›nda oluﬂan kenar momenti.
momentine i kenar›n›n dönüﬂ pay›, momentine de j kenar›n›n dönüﬂ pay› denilecektir.
Demek ki i – j çubu¤unun
kenar momenti,
i noktas›n›n ankastre kenar momenti ile, bu kenara ait dönüﬂ pay›n›n iki kat› ve di¤er kenara ait
dönüﬂ pay›n›n toplam›na eﬂittir (Kani, 1958).
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Bir dü¤üm noktas›nda, dönüﬂ paylar›n›n bir kademe daha yaklaﬂ›k de¤erlerini bulmak için, dü¤üm noktas›n›n tespit edici momentlerine, uzak
kenar dönüﬂ paylar›n›n yaklaﬂ›k de¤erlerinin
toplam› eklenir. Bu toplam -2’ye bölünür ve bu
de¤er de o dü¤üm noktas›nda birleﬂen çubuklara, çubuklar›n K katsay›lar› ile orant›l› olarak
da¤›t›l›r.
Bu hesab› daha da kolaylaﬂt›rmak mümkündür.
Bunun için önce dönüﬂ faktörleri anlam›n› tarif
edelim. -1/2 say›s›n›, dü¤üm noktas›nda birleﬂen çubuklar›n kenarlar›na, bu çubuklar›n K katsay›lar› ile orant›l› olarak da¤›tal›m. Böylece her
çubuk kenar›na denk gelen de¤ere dönüﬂ faktörü diyelim. Dönüﬂ faktörlerini kontrol etmek
için, bir dü¤üm noktas›nda birleﬂen bütün çubuklar›n dönüﬂ faktörleri toplan›r. Bu toplam -1/2
olmal›d›r.
Dü¤üm noktas› tespit edici momentine, bu noktada birleﬂen bütün çubuklar›n uzak kenar dönüﬂ paylar› toplam› eklenir. Böylece bulunan
de¤er, çubu¤un dönüﬂ faktörü ile çarp›l›rsa, çu-

MAKALE

bu¤un o kenar›na ait olan dönüﬂ pay› daha kolay bir ﬂekilde bulunmuﬂ olur. Bu iﬂlem, o dü¤üm noktas›nda birleﬂen her çubuk için yap›l›rsa, o dü¤üm noktas›nda birleﬂen bütün çubuk
kenarlar›n›n dönüﬂ paylar› bulunmuﬂ olur. Bu hesap; bir dü¤üm noktas›ndan di¤erine do¤ru tekrar tekrar yap›l›rsa, bütün çubuklar›n dönüﬂ paylar› istenilen yaklaﬂ›kl›kta elde edilebilir. Bir dü¤üm noktas›ndan di¤erine geçerken takip edilecek s›ra sonuç üzerinde etki etmez, yaln›zca sonuca ulaﬂma h›z›n› de¤iﬂtirir. Tam ankastre olan
çubuk kenarlar›n›n dönüﬂ paylar›, hiç ﬂüphesiz
s›f›rd›r. Çünkü, her türlü ﬂekil de¤iﬂiminde bu
mesnetler için bir dönme söz konusu olamaz.
Bütün çubuk kenarlar›n›n dönüﬂ paylar› hesapland›ktan sonra, (2) denklemi yard›m›yla kenar
moment de¤erleri bulunur. Bir dü¤üm noktas›nda birleﬂen çubuklar›n kenar momentleri toplam›, e¤er bu noktaya ayr›ca bir d›ﬂ moment etkimiyorsa, s›f›r olmal›d›r. (Kani, 1958)

Dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri :
MA = 0 (Basit mesnet) ; MB = -4,177 kN.m ;
MC = -15,478 kN.m ; MD = -28,794 kN.m
5.1.2 Cross Metoduna Göre Çözüm
Tablo 2. Sürekli kiriﬂ uygulamas› Cross metoduna göre moment de¤erlerinin
bulunmas›

5. UYGULAMALAR

5.1 Sürekli Kiriﬂ Uygulamas›
Yük da¤›l›m› ﬁekil 4’te belirtildi¤i gibi olan sürekli kiriﬂ sistemi incelenecektir.

Dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri :
MA = 0 (Basit mesnet) ; MB = -4,177 kN.m ;
MC = -15,473 kN.m ; MD = -28,797 kN.m

ﬁekil 4. Sürekli kiriﬂ uygulamas›- Yük da¤›l›m›

5.1.1 Sabit Noktalar Metoduna Göre Çözüm
Tablo 1. Sürekli kiriﬂ uygulamas› Sabit noktalar metoduna göre moment
de¤erlerinin bulunmas›

ﬁekil 5. Sürekli kiriﬂ uygulamas›- Mesnetlerden
ayr›lm›ﬂ kiriﬂ parçalar›

5.1.3 Kani Metoduna Göre Çözüm
Mesnetlerden ayr›lm›ﬂ kiriﬂ parçalar› ﬁekil 5’te
gösterildi¤i gibidir.
I1 = 2I , I2 = 4I , I3 = 6I
Ankastrelik momentleri,
MA = 0 (Basit mesnet)
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Çubuk katsay›lar›,

kN.m

kN.m

kN.m
ﬂeklinde bulunur.

kN.m

kN.m

Dönüﬂ faktörleri ise,

ﬂeklinde elde edilir.
Tablo 3. Sürekli kiriﬂ uygulamas› - Kani metoduna
göre dönüﬂ paylar›n›n bulunmas›

Her dü¤üm noktas›ndaki ankastre kenar momentlerinin toplanmas› ile tespit edici moment de¤erleri elde edilir
(Kani, 1958).
B dü¤üm noktas› için tespit edici moment : -4,00 + 7,80 = 3,80 kN.m
C dü¤üm noktas› için tespit edici moment : -8,70 + 22,93 = 14,23 kN.m
‹terasyon iﬂlemine istenilen dü¤üm
noktas›ndan baﬂlan›labilir ve istenilen
s›ra takip edilebilir. Bir dü¤üm noktas›ndan di¤erine geçerken takip edilecek s›ra sonuç üzerinde etki etmez,
yaln›zca sonuca ulaﬂma h›z›n› de¤iﬂtirir. Yukar›daki hesapta iterasyona C
dü¤üm noktas›ndan baﬂlanm›ﬂt›r.
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‹terasyon iﬂleminin ilk birkaç basama¤› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir;
Öncelikle, ankastre mesnet oldu¤undan D3 kenar›n›n dönüﬂ pay› s›f›rd›r (Kani, 1958).
C2 kenar›n›n dönüﬂ pay› : 14,23.(–0,2353)= –3,3490
C3 kenar›n›n dönüﬂ pay› : 14,23.(–0,2647)= –3,7675
B2 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–3,3490+3,80).(–0,2857)=–0,1288
B1 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–3,3490+3,80).(–0,2143)=–0,0966
C2 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–0,1288+14,23).(–0,2353)=–3,3187
C3 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–0,1288+14,23).(–0,2647)=–3,7334
B2 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–3,3187+3,80).(–0,2857)=–0,1375
B1 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–3,3187+3,80).(–0,2143)=–0,1031
C2 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–0,1375+14,23).(–0,2353)=–3,3167
C3 kenar›n›n dönüﬂ pay› : (–0,1375+14,23).(–0,2647)=–3,7311
‹terasyon iﬂlemine yukar›da gösterildi¤i gibi, dönüﬂ paylar› aras›ndaki fark s›f›ra yaklaﬂana kadar
devam edilir ve sonuç yeterli hassasiyete ulaﬂt›¤›nda iterasyon sona erdirilir.
Denklem (1) yard›m›yla kenar momentleri hesaplan›r.
MB1=–4+2.(–0,1036)=–4,207

MB2=7,8+2.(–0,1381)+(–3,3165)=4,207

MC2=–8,7+2.(–3,3165)+(–0,1381)=–15,471

MC3=22,933+2.(–3,7309)+0,0000=15,471

MD3=–25,067+2.(0,0000)+(–3,7309)=–28,798
Dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri :
MA = 0 (Basit mesnet) ; MB = -4,207 kN.m ; MC = -15,471 kN.m ; MD = -28,798 kN.m
5.2 Çerçeve Uygulamas›
Bir gemi çerçevesine ait yük da¤›l›m› aﬂa¤›da bulunan ﬂekildeki gibidir. (ﬁekil 6) (Bayraktarkal, 2005).
Çerçeve ve yükleme durumu simetrik oldu¤undan, çözüm için çerçevenin yar›s› göz önüne
al›nm›ﬂt›r. (ﬁekil 7)

ﬁekil 6. Çerçeve uygulamas›- Yük da¤›l›m›

ﬁekil 7. Çerçeve uygulamas›

Gemi ve Deniz Teknolojisi Say›:172

Nisan 2007

27

MAKALE

5.2.1 Sabit Noktalar Metoduna Göre Çözüm
Tablo 4. Çerçeve uygulamas› - Sabit noktalar metoduna göre moment de¤erlerinin bulunmas›

Dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri :
MA = -45,567 kN.m ; MB = -31,365 kN.m ; MC2 = 5,832 kN.m ; MC3 = -48,514 kN.m
MC4 = -42,682 kN.m ; MD = -49,243 kN.m ; ME = -52,482 kN.m ; MF = -280,008 kN.m

5.2.2 Cross Metoduna Göre Çözüm
Detaylar› Tablo 5’te verilen hesaplar sonucunda dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri :
MA = -45,562 kN.m ; MB = -31,374 kN.m ; MC2 = 5,831 kN.m ; MC3 = -48,521 kN.m
MC4 = -42,690 kN.m ; MD = -49,247 kN.m ; ME = -52,470 kN.m ; MF = -280,015 kN.m

Tablo 5. Çerçeve uygulamas› - Cross metoduna göre moment de¤erlerinin bulunmas›
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Mesnetlerden ayr›lm›ﬂ kiriﬂ parçalar›
aﬂa¤›da bulunan ﬂekildeki gibidir. (ﬁekil 8)

‹terasyon iﬂlemi sürekli kiriﬂ uygulamas›nda gösterildi¤i gibi yap›l›r ve aﬂa¤›daki sonuçlar elde edilir.
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5.2.3 Kani Metoduna Göre Çözüm

MA1 = 40,833+2.(–0,0000)+4,7288=45,562
MB1 = –40,833+2.(4,7288)+0,0000=–31,375
MB2 = 6,333+2.(12,4169)+(0,2086)=31,375
MC2 = –7+2.(0,2086)+(12,4169)=5,834
MC3 = –49+2.(0,2384)+0,000=–48,523
MD3 = 49+2.(0,000)+(0,2384)=49,238
MC4 = 44+2.(0,1738)+(–1,6586)=42,689
ME4 = –49,333+2.(–1,6586)+(0,1738)=–52,476
ME5 = 204,167+2.(–75,8453)+0=52,476
MF5 = –204,167+2.(0)+(–75,8453)=–280,012
Dü¤üm noktalar›ndaki moment de¤erleri:

ﬁekil 7. Çerçeve uygulamas› Mesnetlerden ayr›lm›ﬂ kiriﬂ parçalar›

Ankastre kenar momentleri, çubuk katsay›lar› ve dönüﬂ faktörlerinin hesab› sürekli kiriﬂ uygulamas›nda gösterildi¤i gibi yap›l›r.

MA = -45,562 kN.m ; MB = -31,375 kN.m ;
MC2 = 5,834 kN.m ;MC3 = -48,523 kN.m
MC4 = -42,689 kN.m ; MD = -49,238 kN.m ;
ME = -52,476 kN.m ; MF = -280,012 kN.m

Tablo 6. Çerçeve uygulamas› - Cross metoduna göre moment de¤erlerinin bulunmas›
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6. SONUÇLAR
Bu makalede hiperstatik kiriﬂ ve çerçevelerin
çözümünde kullan›lan Kani metodu ile daha
çok bilinen Cross metodu ve sabit noktalar metodu üzerinde durulmuﬂtur. Bu metotlar›n üstünlüklerinin ve noksanl›klar›n›n mukayese edilmesini kolaylaﬂt›rmak için bir tane sürekli kiriﬂ ve
bir tane çerçeve örne¤i bu metotlardan faydalan›larak çözülmüﬂ ve sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sabit noktalar metodu, Cross metodu ve Kani metoduna nazaran çok daha fazla iﬂlem içermekte ve uygulamas› uzun sürmektedir. Bundan dolay›, sabit noktalar metodunda iﬂlem hatas› yapma olas›l›¤› çok yüksektir ve pek avantajl› oldu¤u söylenemez. Cross metodu ve Kani
metodu ise uygulama tarz› aç›s›ndan birbirleri-

ne çok benzemekte, lakin Kani metodunun
özelli¤i gere¤i yap›lan iﬂlemsel bir hata, hesaba
devam edildikçe kendi kendine erir kaybolur
(Kani, 1958). Bunun yan›nda, uygulama süresinin daha az olmas› ve daha az iﬂlem içermesi
sebebiyle Kani metodunun, Cross metoduna
göre daha üstün oldu¤u söylenebilir.
Bu çal›ﬂmada, malzemenin elastik bölgede kald›¤› kabulü yap›lm›ﬂt›r, elasto-plastik analizi göz
önünde bulundurman›z önerilir. Bununla birlikte, stabilite ve dinamik etkiler de göz önüne
al›nmam›ﬂt›r. Bu etkilerin de göz önüne al›nmas›, ayr›ca yap›lan hesaplar›n paket programlar
kullan›larak tekrarlanmas› ve sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› tavsiye edilir.
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Rajko GRUBISIC

Bu Makale H›rvatistan'da yay›nlanan BRODOGRADNJA Journal of Naval Architecture and
Shipbulding Industry Dergisinin 2/06 say›s›nda bas›lm›ﬂt›r. Dergi ile yay›n kurulumuzun
temas› ile sa¤lanan iﬂbirli¤i sonucu tercüme edilerek bas›lmas› için izin al›nm›ﬂt›r.

Kraljevica Tersanesi'nde
‹nﬂa Edilen Asfalt Tankerleri
– Konstrüksiyonu ve Teknik Boyutu
➠ ÖZET
Bu makale dizisi, Brodogradnja adl› derginin önceki say›s›nda (No. 1/2006) yay›nlan Asphalt Seminole adl› asfalt tankeri ve ikizlerinin dizayn aﬂamas›ndaki geliﬂimi konulu makale ile baﬂlam›ﬂt›r.
Bu makalede ise, dizayn aﬂamas›nda yap›lan yap›sal analizler ve inﬂa aﬂamas›nda karﬂ›laﬂ›lan yap›sal teknik zorluklar sunulmuﬂtur. Gemi gövdesi ve yük tanklar› aras›ndaki gemi elemanlar›na ayr›ca önem verilmiﬂtir. Bu noktada, elastik dikey taﬂ›y›c› elemanlar; yap›sal baﬂ-k›ç vurma, yalpa ve
yüzmeyi engelleyen elemanlar; gemi gövdesinin eﬂ zamanl› birleﬂtirilmesi ve yük tanklar›n›n üzerine yerleﬂtirilmesi; r›ht›mda inﬂa aﬂamas› s›ras›nda geçici yük tanklar›n›n ahﬂap omurga bloklar› üzerine yerleﬂtirilmesi; denize indirme sonras›nda elastik dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n üzerine son kez
tanklar›n yerleﬂtirilmesi iﬂlemleri dikkatle ele al›nm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Asfalt tankeri, gemi yap› elemanlar›, yap›sal analiz
1. G‹R‹ﬁ
Bu makale, Brodogradnja dergisinin bir önceki say›s›nda yay›nlanan ve Kraljevica tersanesi hakk›ndaki makalenin devam› niteli¤indedir. ‹lk makale, dizayn geliﬂtirme aﬂamas›n› içermektedir. Birbirinden ba¤›ms›z inﬂa aﬂamalar› aç›s›ndan gemilerin konstrüksiyon ve teknolojik özellikleri ele al›nm›ﬂt›r. Kraljevica Tersanesi’ne sipariﬂleri verilen dört adet asfalt tankerinin ele al›nd›¤› ilk makaleye
iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi (ad›, tersane no.su, müﬂteri, inﬂa durumu) Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Tablo 1. Kraljevica Tersanesi'nde yap›lan asfalt tankerleri.
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2. YAPISAL D‹ZAYN
Dizayn aﬂamas›nda ayr›nt›l› olarak yap›sal
analiz çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Analiz ana hatlar›yla aﬂa¤›da maddeler halinde verilmiﬂtir:
a) Öncelikli yap›sal elamanlar›n (derin
postalar, boyuna kemereler, stringerler)
mukavemet analizi,
b) Yük tank› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›na gelen
kuvvetlerinin hesaplanmas›,
c) Baﬂ-k›ç vurma ve yalpa durumlar›nda
elemanlara gelen kuvvetlerin hesaplanmas›,
d) Gemi gövdesi ve yük tanklar›ndaki ba¤›l yer
de¤iﬂtirmelerin hesaplanmas›,
e) Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›na gelen birleﬂik
gerilmelerin belirlenmesi.
‹ncelemelerde, sonlu elemanlar yöntemi (FEM:
Finite Element Method) kullan›lm›ﬂt›r. ‹ncelemelerin ayr›nt›lar›, derginin sonraki say›lar›nda yay›nlanacak [3] no’lu kaynak taraf›ndan verilecektir. Burada sadece a, b ve e maddelerine
yer verilmiﬂtir.
2.1 Gemi gövdesi ve yük tanklar›n›n
mukavemet hesaplar›
Gemi gövdesi ve yük tanklar›n›n sonlu elemanlar modeli ﬁekil 1’de görülmektedir. Yük hacminin tamam› modelde yer almaktad›r. Bununla
birlikte, s›n›r ﬂartlar› için baﬂ ve k›ç bölümlerinden birer parça modele eklenmiﬂtir.
ﬁekil 2’de, yük tanklar› haciminin sonlu elemanlar modeli görülmektedir. Tanklar, birbirlerinden düz perde ile ayr›lmaktad›r. Ön dizayn
aﬂamas›nda ondüle perde konulmas› öngörülmüﬂ, ancak dizayn geliﬂtirme aﬂamas›nda düz
perde konulmas› daha uygun görülmüﬂtür.

ﬁekil 1. Gemi gövdesi ve yük tanklar›n›n sonlu
elemanlar modeli.

ﬁekil 2. Yük tanklar› haciminin sonlu elemanlar
modeli.

Yap›n›n boyutland›r›lmas›nda kullan›lan yükleme
durumlar› (LC) Tablo 2’de verilmiﬂtir. Bunlar,
“Preliminary Trim and Stability” adl› kitapç›kta
verilmiﬂ, en istenmeyen yükleme durumlar›d›r.
Bunlar›n yan› s›ra, durgun sudaki e¤ilme momentine dikkat edilmelidir.

SWBM: Durgun sudaki e¤ilme momenti.
LC: Yükleme durumu

Tablo 2. Yükleme durumlar›
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+14’e kadar; simetri ekseni 0 ile gösterilmiﬂtir.
Kuvvetler en yüksek de¤erlerini tank boyuna
perdelerinin oldu¤u yerlerde al›r. Bu durumla,
özellikle kat›l›¤›n en büyük oldu¤u yerde karﬂ›laﬂ›l›r.

MAKALE

Yükleme durumlar› için toplam yükler bulunurken, Bureau Veritas kurallar›na göre durgun sudaki e¤ilme momenti ve dalgal› suda e¤ilme momenti birleﬂtirilmiﬂtir. Bas›nç etkisi ile yerde¤iﬂtirme sonucu, gemi gövde kaplamas›n›n bordadan
dibe do¤ru kal›nl›¤› artmaktad›r (ﬁekil 3). D›ﬂ
kaplaman›n bas›nçla yerde¤iﬂtirmesi (warping)
asfalt tankerlerinde karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur.

2.3 Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n›n gerilme analizi
ﬁekil 5’te, dikey taﬂ›y›c› eleman›n çevresindeki
gemi yap›s›n›n hassas a¤ yap›s›na (fine mesh)
sahip, sonlu elemanlar modeli görülmektedir.

ﬁekil 3. Gemi gövdesi dip ve borda kaplamas›
kal›nl›¤›n›n de¤iﬂimi.

2.2 Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›ndaki tepki kuvvetleri
ﬁekil 4’te, derin postaya gelen kuvvetlerinin enine da¤›l›m› görülmektedir. Boyuna elemanlar iskeleden sanca¤a numaraland›r›lm›ﬂt›r: -14’ten

ﬁekil 5. Dikey taﬂ›y›c› eleman çevresindeki gemi
yap›s›n›n sonlu elemanlar modeli

ﬁekil 4. Dikey taﬂ›y›c› eleman çevresindeki gemi yap›s›n›n sonlu elemanlar modeli
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Kompozit (sandwich) yap›daki dikey taﬂ›y›c› eleman›n sonlu elemanlar modeli ﬁekil 6’da görülmektedir. Yap›, taﬂ›y›c› eleman malzemesinin
gerçek özelliklerine sahip hacim elemanlar› ile
modellenmiﬂtir. ﬁekilde mavi ile gösterilen malzeme (seramik), k›rm›z› ile gösterilen kompozit
malzemeden farkl› Poisson oran›na sahiptir.

ﬁekil 6. Dikey taﬂ›y›c› eleman kompozit yap›s›n›n
sonlu elemanlar modeli.

ﬁekil 7’de, taﬂ›y›c› elemandaki von Mises (eﬂde¤er) gerilmeleri görülmektedir. Gerilmeler, tank›n a¤›rl›¤› nedeniyle oluﬂan dikey kuvvet ve tank›n dibi ve taﬂ›y›c› eleman›n birbirine göre hareketleri nedeniyle oluﬂan yatay sürtünme kuvvetlerinin birlikte etkisiyle ortaya ç›kmaktad›r.

ﬁekil 7. Dikey taﬂ›y›c› yap›s›ndaki Von Mises
(eﬂde¤er) gerilmeleri.

3. YAPISAL OLMAYAN YÜK
TANKLARININ GEM‹ GÖVDES‹NE
BA⁄LANTISI ‹Ç‹N ÖZEL D‹ZAYN
N‹TEL‹KLER‹

Yük tank› bloklar› gemi gövdesi bütününün bir
parças› de¤ildir. Bu nedenle, sözkonusu yap›sal
olmayan ba¤lant› için dizayn s›ras›nda dikey
tank taﬂ›y›c› elemanlar› ve yap›sal elemanlardan
yararlan›lm›ﬂt›r.
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3.1 Yük tank› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›
Tank bloklar›n›n gemi gövdesi bünyesine kaynakl› ba¤lant›s› bulunmamaktad›r. Yaln›zca, gemi dibi bünyesine ba¤l› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n üzerinde durmaktad›r.
Taﬂ›y›c› elemanlarda 280x280x50 mm boyutlar›nda aç›k boﬂluk (open box) bulunmaktad›r. Bunun içerisinde, 280x280x35 mm boyutlar›nda,
civatalar ve epoksi reçine ile "Feroform" levhas›
sabitlenlenmiﬂtir (bkz. bölüm 5.3). ‹ki ve üç numaral› bloklar›n alt›ndaki taﬂ›y›c› elemanlar as›l
olarak boyuna yap› eleman› olan zemindeki 25
mm. geniﬂli¤indeki bir bant üzerinde bulunmaktad›r. En küçük olan 1 numaral› tank blo¤unun
taﬂ›y›c› elemanlar› ise çift dibe ba¤l› fazladan temeller üzerinde ba¤lanm›ﬂt›r. Taﬂ›y›c› elemanlar›n tek yönlü yüklenmesi için "Feroform" levhas›n›n seviyesi düzeltilip, sabitlenmiﬂtir. "Feroform
3637" levhas›n›n seviyesinin düzeltilmesi dört
adet M16x70 vida ve sabitlenmesi ise, iki adet
M22x95 diyagonal kilitli civata ile yap›lm›ﬂt›r. S›kma iﬂleminden sonra, civata baﬂ› deli¤i teflon
kapakla örtülmüﬂtür. Böylelikle, tanktan gemi
gövdesi bünyesine civatalar üzerinden ›s› geçiﬂi
önlenmiﬂtir.
3.2 Yük tanklar› yap›sal elemanlar›
Farkl› yönlerde zorlanma s›ras›nda yük tanklar›n›n hareketi yap›sal elemanlar yard›m› ile önlenmiﬂtir. Tank bloklar›n›n alt k›sm›nda baﬂ-k›ç vurmay› engelleyen (antipitching: geminin baﬂ-k›ç
vurmas› s›ras›nda tank›n hareketini önleyen) ve
yalpay› engelleyen (antirolling: geminin meyil
yapmas› s›ras›nda tank›n hareketini önleyen), ve
tank›n yan ve üst k›s›mlar›nda yüzmeyi engelleyen (antifloating: ambar›n su almas› durumunda
tank›n düﬂey hareketini önleyen) elemanlar bulunmaktad›r.
2 ve 3 numaral› tank bloklar›n›n yap›sal elemanlar› çelik kutulardan oluﬂmuﬂtur. Bunlar (yalpay›
engelleyen elemanlar, her bir derin postan›n simetri ekseninde ve baﬂ-k›ç vurmaya karﬂ› elemanlar, tan›mlanan postalar üzerinde 18 kutu),
geminin dip yap›s› üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir ve ilgili bölgedeki tank dip yap›s›ndan geçmektedir. 1
numaral› blok, tank dibinde 6 kutulu baﬂ-k›ç
vurmay› engeleyen eleman ve tank dibinde 5 ve
tank üstünde 3 kutu halinde yalpay› engelleyen
eleman ile sabitlenmiﬂtir.
Farkl› yönlerde zorlanma s›ras›nda tank bloklar›
ve gemi gövdesi d›ﬂ kaplamas› aras›ndaki hacmi su basmas› durumunda, tank bloklar› yüzebilir ve büyük hasarlarla karﬂ›laﬂ›labilecektir. Bu

4. GEM‹ GÖVDES‹N‹N D‹K
DURUMA GET‹R‹LMES‹N‹N
ÖZEL TEKN‹K YÖNLER‹
Gemi gövdesi oldukça karmaﬂ›k bir yap›ya sahiptir. Özellikle, gemi gövdesi ile yük tanklar›n›n
yap›sal olmayan ba¤lant›s› önem taﬂ›maktad›r.
Her birinin kendisine has özellikleri bulunmas›
nedeniyle, inﬂa aﬂamalar›n›n tamam›nda dikkatli
planma yap›lmas› gerekmektedir. Gemi gövdesinin eﬂzamanl› dik duruma getirilmesi ve suya indirilmesinden sonra, iskelede inﬂa aﬂamas› s›ras›nda tanklar›n yerleﬂtirilmesine ayr›ca önem
gösterilmelidir. Bu k›s›mda, inﬂa aﬂamalar› özetlenmiﬂtir.
4.1 Gemi gövdesi ve yük tanklar›n›n teknik
özellikleri
Gemi gövdesi 2700 ton a¤›rl›¤›ndad›r. Teknik dökümantasyon 53 grupta verilmektedir. Gemi gövdesi 182 k›sma ayr›lmaktad›r. Modüller, ortalama
15 ton a¤›rl›¤›ndad›r. Gemi ortas›ndaki modül
6800 mm uzunlu¤undad›r. ‹nﬂa iskelesine taﬂ›nabilen en a¤›r modül 38 tondur.
Yük tank› bloklar› toplam 733 ton a¤›rl›¤›ndad›r.
Blok 1, 87 ton; blok 2, 360 ton ve blok 3, 286 ton
a¤›rl›¤›ndad›r. Toplamlar›, gemi a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k % 27’si kadard›r. Tank geometrisi için çok
fazla say›da kesit gereklidir. Bunun için 62 kesit
kullan›lm›ﬂt›r.
4.2 Modül inﬂaat›n›n özellikleri
Baﬂ-k›ç vurmay› engelleyen elemanlar›n bulundu¤u, gemi gövdesi ve yük tank› dip k›s›mlar›n›n
oluﬂan yap› oldukça s›k›ﬂ›kt›r. Bu nedenle, inﬂa
süreci uzun zaman gerektirir.
Taﬂ›ma kapasitesi s›n›r› nedeni ile, gemi gövdesi
dip k›sm›n› oluﬂturan modüller, simetri düzleminde kaynaks›z ba¤lant› ile bir bütün olarak birleﬂtirilmiﬂtir.
4.3 ‹nﬂa r›ht›m›nda birleﬂtirme
Gemi gövdesi, “piramit yöntemi” ile birleﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntem ile birleﬂtirme iﬂlemine pompa da-

iresinin alt k›sm›ndan baﬂlanm›ﬂt›r. Eﬂit gövde
a¤›rl›klar›na sahip yaklaﬂ›k ayn› say›da modül,
k›ç ve baﬂ yönüne do¤ru birleﬂtirilmiﬂtir (üst yap›
d›ﬂ›nda).
Yük tanklar›n›n birleﬂtirmesi, gemi gövdesi ile birlikte yap›lm›ﬂt›r. Ancak, önce gemi dibinde gerekli iﬂlemler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
- Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n gemi gövdesi dip
yap›s› düzleminden kaç›kl›¤›n›n ölçülmesi,
- Baﬂ-k›ç vurmay› ve yalpay› engelleyen yap›sal
elemanlar›n yerleﬂtirilmesi,
- Dikey taﬂ›y›c› elemanlar için 308 boﬂluk
kutusunun yerleﬂtirilmesi,
- Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n ve sistemlerin
civatalar› için delik açma ve al›ﬂt›rma (1248 diﬂ
ve 906 delik).
Tank dip modülleri do¤ru konumlar›na getirilerek, yük tanklar›n›n birleﬂtirme ve geçici yerleﬂtirme iﬂlemine baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun için, tank dibindeki boﬂluklu k›s›mlar yap›sal elemanlar› oluﬂturan gemi gövdesi dip yap›s›ndaki boﬂluk kutular›n›n tam üzerine getirilmiﬂtir. ‹ki yap› aras›nda en
fazla ± 5 mm kaç›kl›¤a izin verilmektedir. Tank
dip modülleri yaklaﬂ›k 250 mm yüksekl¤indeki
ahﬂap bloklar üzerine, sabit olmayan dikey taﬂ›y›c› eleman boﬂluk kutular›n›n bulundu¤u yerlere
konulmuﬂtur. Böylelikle, taﬂ›y›c› eleman boﬂluk
kutular›na kolayl›kla ulaﬂ›lmaktad›r. Sonras›nda,
di¤er tank modülleri (iç boyuna ve enine perdeler, d›ﬂ perdeler, yan k›s›mlar ve üst k›s›m), tank›n dibinde birleﬂtirilmiﬂtir. Tank›n üstü kapat›lmadan önce yük tanklar›nda bulunan ve toplam
uzunlu¤u 8 km olan termal ya¤ ›s›t›c› borular› ve
yük boru hatlar› yal›t›lm›ﬂt›r.
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olas›l›¤› önlemek için, tank bloklar›n›n yan
taraflar›n›n üst k›s›mlar› ve borda tanklar›n›n aﬂa¤› k›s›mlar› üzerinde harakete karﬂ› (100 mm’lik
aç›kl›¤a sahip elemanlar konulmuﬂtur.
Yalpa ve baﬂ-k›ç vurmay› engelleyen elemanlarda "Feroform" levhalar konulmuﬂtur. Yüzmeyi engelleyen elemanlarda ise bu levhalar bulunmamaktad›r.

4.4 Denize indirme sonras›nda birleﬂtirme
Toplam 57 ton a¤›rl›¤›ndaki üç adet üst yap› güvertesi bir seferde bir araya getirilerek, üst yap›
birleﬂtirilmiﬂtir.
Yük tanklar›n›n en son konumlar›na getirilmesinde aﬂa¤›daki iﬂlemler gerçekleﬂtirilmiﬂtir:
- Yük tank› aç›kl›klar›n›n yerleﬂtirilmesi,
- Termal ya¤ borusu taﬂ›y›c›lar› sabitlenmesi,
- Yük borular›n›n yerleﬂtirilip ba¤lanmas›,
- Yük tanklar›n›n bas›nçland›r›lmas›: S›v›
s›zd›rmazl›k testi,
- Yal›t›m taﬂ›y›c›lar›n›n kaynakla sabitlenmesi,
- Tank dibinin korozyona karﬂ› korunmas›,
- Yük tank› dibinin alt›nda yer alan kuru ve boﬂ
hacmin korozyona karﬂ› korunmas›.
Hava yast›klar› yard›m› ile beﬂ ad›mda yük tanklar› ahﬂap omurga bloklar›n›n üzerinden dikey taﬂ›ma elemanlar› üzerine al›nm›ﬂt›r. Bu iﬂlem, BöGemi ve Deniz Teknolojisi Say›:172
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lüm 5.4’te aç›klanm›ﬂt›r. Bununla birlikte, yük tank› bloklar› gemi gövdesi dip yap›s›na yaln›zca
dik olarak yerleﬂtirilebilir. Bu nedenle, son birleﬂtirme iﬂlemi için yük tanklar› geçici yerlerine dikkate yerleﬂtirilmelidir.
Yük tanklar›n›n en son yerlerine konulmas› s›ras›nda aﬂa¤›daki iﬂlemler gerçekleﬂtirilmiﬂtir:
- "Feroform" levhal› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n
hizaya al›nmas› ve sabitlenmesi,
- "Feroform" levhal› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n
temelinin haz›rlanmas› ve sabitlenmesi,
- Dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n "Epocast" reçinesi
(Epocast 36) ile sabitlenmesi,
- Borda tank›n›n yan taraf›nda bulunan e¤imli
yüzeylere yerleﬂtirme çubuklar›n›n kaynakla
sabitlenmesi,
- Gemi gövdesi bordas›nda yer alan yüzmeyi
engelleyen elemanlar›n yerleﬂtirilmesi ve
kaynakla birleﬂtirilmesi,
- Kuru hacimlere benzer biçimde, tank yan ve
üst yüzeyleri korozyona karﬂ› korunmas›,
- Yük tanklar›ndaki yal›t›mlar›n yerleﬂtirilmesi.
5. YÜK HACM‹ VE TEMEL
DONANIMLARI
Bu k›s›mda, yük sistemi, termal ya¤l› yük ›s›tma
sistemi, yük tank› taﬂ›y›c› elemanlar›, tank›n taﬂ›y›c› elemanlar üzerine konulmas›, son olarak ise
gemi gövdesi ve tanklar›n yal›t›m› ve korozyona
karﬂ› korunmas› anlat›lm›ﬂt›r.

5.1 Yük sistemi
Yük sistemi, yükün idaresinde yani yükleme ve
boﬂaltmada kullan›l›r. Bu sistem temel olarak,
yük pompas› tahrik mekanizmas›, yük pompalar› ve yük borular›ndan oluﬂur.
Yük pompalar›, elektrohidrolik PG Marine grubu
ile çal›ﬂt›r›l›r. Tahrik sistemi (“power pack”)
3x230 kW güç, 260 bar bas›nç, 1350 l/dak
maksimum kapasite özelliklerine sahiptir. Tahrik sistemi, pompa dairesinin arkas›ndaki ara
güvertede ayr› bir yere yerleﬂtirilmiﬂtir. Hidrolik
borular, elektro-hidrolik gruptan ç›karak ve
pompa dairesinin dip k›sm›nda bulunan yük
pompalar›na gitmektedir.
PG Marine yük pompalar› geminin ortas›nda
bulunan pompa dairesinde yer almaktad›r. Kapasitesi 2x400 m3/saat ve 1x150 m3/saat ve bas›nc› 11 bar olan 3 üniteden oluﬂmaktad›r.
Pompa dairesinde bulunan yük pompalar› ile
yük tanklar› aras›ndaki ba¤lant› yük borular› ile
sa¤lanm›ﬂt›r. ‹nﬂa s›ras›nda, borulardaki kayman›n karﬂ›lanmas›na benzer biçimde pompa
dairesi perdesi ve tanklar› ay›ran yap›sal perdelerdeki boru geçiﬂleri önem taﬂ›maktad›r.
Pompa dairesi perdesi ile tank yüzeyi aras›nda
belirli bir geniﬂlikte boﬂluk bulunur. Buna ba¤l›
olarak, ﬁekil 8’de görüldü¤ü üzere, geçiﬂin
pompa dairesi taraf› ile tank taraf›ndaki merkezlerin üst üste gelmemesi durumu ile oluﬂabilir.

ﬁekil 8. Pompa dairesi perdesi üzerindeki ba¤lant› eleman› ile yük tank› cidar›na geçiﬂ.
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ﬁekil 9. Pompa dairesi perdesindeki esnek geçiﬂ
yap›s›

fazladan ›s› kayb›n› önlemek için olas› termal kaçaklar›n önüne geçilir. Bunun için pompa dairesi
perdesinden yük tank› üstüne kadar boru geçiﬂleri ve yal›t›m valfleri havaland›rma istasyonunun
yal›t›m›na büyük dikkat gösterilmelidir.
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Bu sorunlar, pompa dairesi geçiﬂi için esnek geçiﬂlerin (kompansatörler) dizayn› ile çözülmüﬂtür.
Geçiﬂ su ve gaz geçirmez türde ve perde yap›s›n›n bütünlü¤ünü bozmayacak biçimdedir.
Kompansatörün merkeze do¤ru aﬂa¤›ya ve boyuna pay verilmiﬂtir. Bunun nedeni, yük tank›
bloklar›n›n merkezden kenarlara, pompa dairesinden yukar›ya ya da aﬂa¤›ya do¤ru gidildikçe
geniﬂlemesidir. ﬁekil 9’da, esnek geçiﬂ dizayn›
görülmektedir.

5.3 Yük tank› taﬂ›y›c› elemanlar›
Yük tanklar› geçici ahﬂap bloklar›n üzerinden al›narak, kal›c› dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n üzerine
konulur. Toplam olarak 308 dikey taﬂ›y›c› eleman
bulunur: 1 numaral› blok, 34 eleman; 2 numaral›
blok, 148 eleman ve 3 numaral› blok, 126 eleman
üzerindedir.
Her bir dikey taﬂ›y›c› eleman iki katmandan ("Feroform 3637" ve "Epocast 36") oluﬂan sandviç yap›ya sahiptir. "Feroform 3637" katman›n›n iyi yal›t›m ve kayganl›k özellikleri olan bir tür tekstil ürünüdür. "Epocast 36" katman› ise, birleﬂtirme için
kal›n rondela görevi de yapan iki bileﬂenli epoksi reçineden oluﬂur. Ayr›ca, kilitli somunlar ve
yüksekli¤i ayarlayan civatalar bulunur. ﬁekil
10’da dikey taﬂ›y›c› elemanlar›n konstrüksiyonu
görülmektedir. Bir eleman, 100 ton a¤›rl›k taﬂ›ma
kapasitesine sahiptir.

Yük borular›n›n yap›sal perdeden geçiﬂi, Rubber
Design BV taraf›ndan üretilen gaz ve su geçirmez esnek geçiﬂ ile çözümlenmiﬂtir.
Borulardaki kayman›n karﬂ›lanmas› için kompansatör elemanlar› kullan›lm›ﬂt›r. Bu elemanlar›n boyutlar›, yük tanklar›n›n üç yöndeki (ileri-geri, yukar› ve sol-sa¤) hesaplanan (öngörülen) yer de¤iﬂtirmeleri göz önünde tutularak belirlenmiﬂtir.
5.2 Yük ›s›tma sistemi
Aﬂa¤›da verilen iki dizayn kriteri sa¤lanmal›d›r:
Kriter 1: Deniz suyu s›cakl›¤› 10º C ve d›ﬂ ortam
hava s›cakl›¤› 0º C iken yük s›cakl›¤›n›n 250º
C’de tutulmas›.
Kriter 2: Kriter 1’deki deniz suyu ve d›ﬂ ortam koﬂullar›nda, yükün 10º C s›cakl›ktan 250º C s›cakl›¤a 24 saat içerisinde ›s›t›lmas›.Yükün ›s›t›lmas›nda kullan›lan termal ya¤ kazandan 295º C s›cakl›kta ç›kmaktad›r.
Tanklarda toplam uzunlu¤u yaklaﬂ›k 8 km olan
termal ya¤ ve ›s›tma borusu kullan›lm›ﬂt›r. Borular
her bir yük tank›, art›k yük tank› ve s›z›nt› tavas›
tank›na yerleﬂtirilmiﬂtir. Yük tanklar› içerisinde
borular temel olarak, serpantin, kule ve dikey biçimlerde bulunmaktad›r. Borular, tank›n üstü kapat›lmadan önce yerleﬂtirilmiﬂtir.
Kazandan yük tank›na giden ya¤ borular›nda

ﬁekil 10. Dikey taﬂ›y›c› eleman› yap›s›n›n detaylar›.

5.4 Yük tanklar›n›n yerlerine konulmas›
Denize indirmeden sonra, gemi trimsizdir. Bu
durumda iken, yük tanklar› geçici ahﬂap bloklar
üzerinden al›narak kal›c› elastik dikey taﬂ›y›c› ele-
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ﬁekil 11. 2 no.lu tank blo¤u için hava da¤›t›m ve hava
yast›¤› yerleﬂim (disposition) ﬂemas›

manlar›n üzerine indirilir. Bunun için,
Kraljevica Tersanesi’nde karmaﬂ›k bir
dizi iﬂlem geliﬂtirilmiﬂtir.
Yerine koyma iﬂlemi, lastikten hava
yast›klar› kullan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yast›klara Holmatro kontrol ünitesi
ve da¤›t›m hatt› üzerinden bas›nçl› hava verilmiﬂtir. Bir yast›k, maksimum 67
ton a¤›rl›¤› kald›rma kapasitesine sahiptir. Yast›¤›n kald›rma kapasitesi,
yast›k yüksekli¤i azald›kça artmaktad›r.
ﬁekil 11’de, 2 numaral› tank blo¤u için
16 hava yast›¤›na bas›nçl› havan›n da¤›t›m› ve yerleﬂimi görülmektedir.
Bu durumda, tank blo¤u 360 ton a¤›rl›¤a ulaﬂmaktad›r. 125 mm yükseklik
için bir hava yast›¤›n›n kald›rma kapasitesi 40 tondur. 16 hava yast›¤› ile
toplam 640 ton kald›r›lmaktad›r.
Hava yast›klar›n›n hareketi s›n›rl› oldu¤undan yerine indirme iﬂlemi birkaç
ad›mda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ﬁekil
12’de, 5 ad›mdan oluﬂan yerine indirme iﬂlemi görülmektedir. Bu durum
için, gemi dip konstrüksiyonundan ahﬂap omurga bloklar›n üzerindeki yüksekli¤i 400 mm ve elastik taﬂ›y›c› elemanlar›n üzerindeki son yükseklikleri
50 mm’dir. Elastik taﬂ›y›c› elemanlar 4.
ve 5. ad›m aras›nda yerleﬂtirilmiﬂtir.

ﬁekil 12. Yük tank›n›n 5 aﬂamada elastik taﬂ›y›c›
elemanlar›n›n üzerine konulmas›.
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5.5 Yük tanklar›n›n yal›t›m› ve
korozyona karﬂ› korunmas›
Yal›t›m
Yal›t›m, aﬂa¤›daki dizayn isteklerini karﬂ›lamal›d›r:
D›ﬂ ortam +5ºC s›cakl›¤›nda iken, 24
saat boyunca yük tanklar›ndaki s›cakl›k düﬂüﬂü en fazla 5ºC olmal›d›r.
Yal›t›m aﬂa¤›dakileri içermektedir:
- Tank konstrüksiyonuna kaynakl›
çubuklar (yal›t›m taﬂ›y›c›lar›),
- Amyant katmanlar› (70 mm
kal›nl›kta taﬂyünü)
- Tank yüzeyleri ve dibinde son
katman olarak takviyeli Al-foil,
- Tank üstünde son katman olarak
temel ve ondüle çelik levha (Yük tank
üstü ile iliﬂkisini sa¤lamak için),
Tank dibinde yal›t›m tabakas› kal›nl›¤› 210
mm, yüzeyler ve üstünde ise 140 mm’dir.

6. SONUÇ
Derginin bir önceki say›s›nda asfalt tankerinin
dizayn geliﬂtirme aﬂamas›na yer verilmiﬂtir. Bu
say›da ise, gemi inﬂa aﬂamalar› ve önemli nok-

talar›na temas edilmiﬂtir. Görüldü¤ü üzere, oldukça kapsaml› bir gemi söz konusudur. Dizayn
geliﬂtirmeden geminin dik konuma getirilmesine
kadar birçok zorlukla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. H›rvat denizcilik sektöründe bu tür gemilerin inﬂa edilmemiﬂ ve benzer sorunlarla daha önce karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle zorluklar yaﬂanm›ﬂt›r.
Baﬂl›ca, yük tank› enine kesitinin yamuk biçimli
olmas›, yük tanklar›n›n gemi gövdesine eﬂzamanl› birleﬂtirilmesi, yük tanklar›n›n gemi gövdesi içerisinde donat›lmas›ndan söz edilebilir. Bilgi
birikimi ve deneyim aç›s›ndan böyle bir prototip
inﬂas› armatör, tasar›mc›lar, gemi inﬂac›lar ve
klas kuruluﬂlar› için iyi bir f›rsat olmuﬂtur. Prototip üzerinde birçok yenilikçi dizayn çözümleri
uygulanm›ﬂt›r. Sonuç olarak rakip tersanelere
verilen benzerlerlerinden ticari ve teknik özellikleri bak›m›ndan çok üstün ve kaliteli bir ürün ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r.
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Korozyona karﬂ› koruma
Yük tanklar› d›ﬂ›nda, geminin tüm k›s›mlar›nda
standart epoksi boyalar kullan›lm›ﬂt›r. Yük tanklar›nda kullan›lan eksra boyalar dahil, kullan›lan
boyalar›n üreticisi International firmas›d›r.
Yük tanklar›n›n yüzey iﬂlemesi ve yerleﬂtirilmesindeki zorluklar nedeniyle, yük tanklar›nda yüksek oranda talep edilen “Interline 22 Zn Silicate”
boya kullan›lm›ﬂt›r.
Yüzeyin iﬂlenmesinde 21/2 ISO 8501-1 standard›na göre kum raspas› yap›lm›ﬂt›r. 75 mikron kuru film kal›nl›¤›nda (DFT: dry film thickness) boya kullan›lm›ﬂt›r. Maksimum DFT 120 mikrondur.
Yük tanklar›n›n içi boyanmam›ﬂt›r.

Teﬂekkür
Bu makalenin haz›rlanmas›nda yazar›n ilgili geminin inﬂa kay›t bilgilerini kullanmas›na izin veren Kraljevica Tersanesi yönetimine, yine bu çal›ﬂma metninin verimli haz›rlanmas›nda yard›m› bulunan ve kaynaklarda ad› geçen tersane uzmanlar›na teﬂekkür ederim.

KAYNAKLAR
1

Ostojiç, S. : “State on the shipbuilding world market with emphasis to the specific market of
asphalt carriers”, Annual Designers' Meeting, Kraljevica, 2005.

2

Flesch, N.: “Design development of the 9230 dwt oil tanker - asphalt carrier/chemical tanker”,
Annual Designers' Meeting, Kraljevica, 2005.

3

Parunov, J. : “Structural analysis of an asphalt carrier”, Annual Designers' Meeting, Kraljevica, 2005.

4

Nikoliç, D., “Basic features of the cargo system”, Annual Designers' Meeting, Kraljevica, 2005.

5

BadÏek, D., Soiç, D., “Technological aspects of the hull erection?, Annual Designers' Meeting,
Kraljevica, 2005.

6

Poliç, K., Milos, R., “Technological aspects of the cargo systems and equipment installation”,
Annual Designers' Meeting, Kraljevica, 2005.

7

Gregoviç, K., “Survey and control of the cargo system”, Annual Designers' Meeting, Kraljevica 2005.

Aykut SAFA

özgeçmiﬂ

Aykut SAFA, 1976 ‹stanbul do¤umludur. Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Gemi ‹nﬂaat› Mühendisli¤i Bölümü
1998 y›l› mezunudur. Yüksek lisans›n› ve doktoras›n› ayn› bölümde yapm›ﬂt›r ve araﬂt›rma görevlisi
olarak çal›ﬂmaktad›r. Çal›ﬂma konular›: ‹çten yanmal› motorlar, emisyonlar ve bilgisayar simülasyonu.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Say›:172

Nisan 2007

39

MAKALE

Yeﬂim YILDIZ
Gemi Mühendisleri Odas›
e-posta : info@gmo.org.tr

ERTU⁄RUL
FIRKATEYN‹

Tablonun orijinali Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Denizcilik Müzesi’nde bulunmaktad›r.

Japonya’da batm›ﬂ bir Osmanl› gemisi olan Ertu¤rul f›rkateyninin ç›kar›lmas› projesi Türk
Japon ortakl›¤› ile bir sualt› araﬂt›rma ekibi taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ bir projedir [1]. Bu proje
Ocak 2007’de ilk dal›ﬂlar›n yap›lmas›yla baﬂlam›ﬂ, Türk ve Japon bas›n›nda oldukça geniﬂ
yer bulmuﬂtur. Japonya’da tarih kitaplar›na bile geçen bu kazay› bilmeyen yok gibidir. Bu
yaz›da Ülkemiz gemi inﬂa ve denizcilik tarihi aç›s›ndan çok önemli olan Ertu¤rul F›rkateyni ve
bu geminin Japonya seferi anlat›lmaktad›r. Ertu¤rul F›rkateyni 1890 y›l›nda bir iyi niyet elçisi
olarak Japonya’ya gönderilmiﬂtir. 18 Eylül 1890 akﬂam› Oﬂima adas› aç›klar›nda
parçalanarak batm›ﬂ 550 denizci hayat›n› kaybetmiﬂ 69 denizci ise Oﬂima köylülerinin
büyük çabalar› ile kurtar›lm›ﬂt›r.
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ERTU⁄RUL FIRKATEYN‹'N‹N ÖZELL‹KLER‹
Ertu¤rul F›rkateyni 1854 y›l›nda, K›r›m Savaﬂ› s›ras›nda Taﬂk›zak Tersanesi'ne sipariﬂ edilmiﬂ,
1855 y›l›nda omurgas› k›za¤a konmuﬂ ve
1863'te seyir tecrübeleri yap›lm›ﬂt›r. 1864 y›l›nda
hizmete giren gemi, ayn› y›l makine ve kazan
montaj›yla toplar›n›n çeﬂitlendirilmesi ve modernizasyonu için ‹ngiltere' ye gönderilmiﬂtir.
18 ﬁubat 1865'te Portsmouth'tan ‹stanbul'a hareket etmiﬂ, dönüﬂ seyrinde de baz› Frans›z ve
‹spanyol limanlar›n› ziyaret etmiﬂtir. ‹stanbul'a
geliﬂinden sonra da Girit harekât›na kat›lm›ﬂ ancak Abdülhamit dönemiyle beraber onun da kaderi Haliç'e hapsedilmek olmuﬂtur.
Sefere haz›rland›¤› s›rada 25 yaﬂ›nda bulunan
Ertu¤rul, Japonya gezisi için seçilmesinden takriben bir y›l evvel onar›m ve havuz görmüﬂtü.
Özellikle ahﬂap k›s›mlar› yenilenmiﬂ fakat makine ve kazanlar›n›n alt›na isabet eden k›s›mlara
dokunulmam›ﬂt›.
1890 y›l› Bahriye kay›tlar›na göre Ertu¤rul'un
özellikleri ﬂöyleydi:

14 ﬁubat 1889 tarihinde Sadrazam K›br›sl› Kâmil
Paﬂa'n›n, al›ﬂ›lagelmiﬂin d›ﬂ›nda bakanl›¤a büyük yetkiler veren bir tezkeresi Bahriye Bakanl›¤›'na ulaﬂt›r›ld›. Tezkerede ﬂöyle deniyordu:
"Mektebi Fünunu Bahriye'den mezun olan ö¤rencilerin teorik bilgilerini uygulama alan›na sokmalar› ve geliﬂtirmeleri maksad›yla, imparatorluk
gemilerinden uygun bir savaﬂ gemisinin okul
gemisi olarak Hint, Çin ve Japonya sular›na yap›lacak bir geziye gönderilmesi Sultan-Halifenin
sözlü emirleri gere¤i oldu¤undan, bu görev için
seçilecek geminin isminin ve hangi tarihte yola
ç›kmas›n›n uygun olaca¤›n›n bildirilmesi...". Bu
kadar geniﬂ yetki verilmiﬂ olan dönemin Bahriye
Bakan› Bozcaadal› Hasan Hüsnü Paﬂa'n›n yapaca¤› iﬂin, karargâh›nda ilgili uzmanlardan oluﬂacak bir heyet kurarak, mevcut gemilerin harp kifayetlerini ve seyir kabiliyetlerini incelettirmek,
aday olarak saptanan gemileri önceliklerine göre s›ralatmak, bu incelemeye paralel olarak da
Hint ve Çin denizlerindeki meteorolojik ve oﬂinografik durumu inceletmek olmas› laz›m gelirdi.
Ama durum böyle olmad›...

Boyu

:250 kadem*

Eni

: 49,10 kadem

Derinli¤i

: 25 kadem

GEM‹N‹N SEÇ‹M‹

Çekti¤i su

: 23 kadem

Padiﬂaha çok yak›n olan Bahriye Bakan›, Sadrazaml›k tezkeresinin al›nmas›ndan bir ay kadar
evvel konuyu ve padiﬂah›n niyet ve arzusunu
ö¤renmiﬂti. Kendine göre aday gemiyi de çoktan seçmiﬂti. Dönemin özelli¤i gere¤i verilen
emir ve talimatlar›n ufak bir itiraz veya baﬂka
önerilerle hemen bozulabilece¤ini de çok iyi bildi¤inden, geziyi bir emri vaki ﬂekline dönüﬂtürmek için seçilen geminin Ertu¤rul F›rkateyni oldu¤unu, bir hafta içinde de haz›rl›klar›n› tamamlayabilece¤ini ve bir ay içinde de seyre ç›kabilece¤ini, 25 ﬁubat 1889 tarihli Bakanl›k tezkeresiyle Sadaret'e* bildirmiﬂtir. Tezkerede ayr›ca geminin mart ay›nda seyre ç›kabilece¤i belirtilmiﬂ,
gemi komutan›na verilecek direktifte yer almas›
emredilecek hususlar da sorulmuﬂtur.
O günlerin donanmas›nda Ertu¤rul F›rkateyni'nden daha elveriﬂli gemiler yok de¤ildi. Ancak
savaﬂ kifayeti tam veya Ertu¤rul'dan daha üstün

Deplasman tonaj› : 2 344 ton
Yap›m yeri

: Tersanei Amire Taﬂk›zak Tersanesi

Tekne

: Ahﬂap

Makinesi

: 600 BG, adî kondansörlü, ufkî çift
silindirli tek ﬂaftl›

Kazan say›s›

:2

Sürat

: 10 mil (tecrübe sürati)

Kömürlükleri

: 350 ton kömür kapasiteli

Ayd›nlatma

: elektrikle

Silahlar›
1864’te : 30-60 pdr., 10-30 pdr.
1876’da : 1-203mm.BL.(K), 30-60 pdr.10-30 pdr.
1888’de : 8-150mm.BK(Krupp), 5-150 mm.BL
(Armstrong) 4-60mm (Krupp), 2-24,5mmRV
(Hotchkiss), 9,2 ve 24,5mm (Nordenfelt), 1 TT
455mm (White Head torpido kovan› 2 torpido)
* 1 kadem= 30.48 cm
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Nitekim Sadarette; Bahriye Bakanl›¤›'n›n sorular›na, 1 Nisan 1889 tarihli yaz›lar›na iliﬂkin bir direktifle cevap vermiﬂti: "... Belirtilen geminin ad›n›n ve Bakanl›¤›n belirledi¤i mevsimde yola ç›kmas›n›n uygun oldu¤u Padiﬂah taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve bu konuda sözlü olarak irade buyrulmuﬂtur."
KOMUTANIN SEÇ‹M‹

gemilere belki baﬂka alanlarda harekât yapt›rmak da Bahriye Bakan› taraf›ndan düﬂünülmüﬂ
olabilirdi. Zira Girit ve Sisam adalar›nda neticeleri ayaklanmaya dönüﬂecek ölçüde olaylar oluyor, Adriyatik k›y›lar›nda Arnavutluk taraf›nda ise
isyanlar baﬂl›yordu. Ama Bahriye Bakan›n› en
fazla düﬂündüren Ege adalar›ndaki isyan dolay›s›yla on y›ldan fazla bir süredir Haliç'te at›l durumda yatan donanma için "haz›r ol" emrinin verilmiﬂ olmas›yd›. Uzun süredir Haliç'te yatman›n
bedeli, Çanakkale'ye gönderilen bir savaﬂ gemisinin kuru s›k› selaml›k at›ﬂ›nda toplar›n›n devrilmesiyle ödenmeye baﬂlanm›ﬂt›.
Bahriye Bakan› Hasan Hüsnü Paﬂa'n›n her ihtimale karﬂ› elde birkaç iﬂe yarar gemi bulundurmak istemesi de böyle hakl› harekât ihtiyaçlar›na dayan›yor olabilirdi. O günlerin en gözde ve
harp kifayeti tam gemisi Asar› Tevfik Z›rhl›s›'n›
Japonya gezisi için seçmemesinin nedeni belki
de buydu.
Bahriye Bakan›n›n, seçimi istenilen geminin ad›n›, haz›rl›k süresini ve seyre ç›kabilece¤i tarihi
çok yak›n olarak bildirmesi, Saray ve Sadareti
kar›ﬂt›rm›ﬂt›. Baz› jurnalcilerin ve gayretkeﬂlerin
bu konuda Bahriye camias›n›n nabz›n›, Kas›mpaﬂa kahvelerinde ve ortada dolaﬂan söylentileri Saraya ve Sadarete bildirmesi de kar›ﬂ›kl›klar›
tereddüt haline dönüﬂtürüyordu. Art›k her gün
Sadaret'ten gezinin detaylar›na iliﬂkin emirler ve
sorular gelmekte ve Bakanl›k taraf›ndan da bunlara gereken cevaplar›n verilmesine çal›ﬂ›lmaktayd›. Kâ¤›t üzerinde yap›lan bu iﬂlemlerin sürati dikkate al›n›rsa, geminin seyir haz›rl›klar›n›n,
seferberlik haz›rl›klar›ndan çok daha k›sa sürede yap›ld›¤› düﬂünülebilirdi.

"...Padiﬂah taraf›ndan Japon ‹mparatoruna gönderilecek arma¤anlar ile 'Niﬂan› Ali-i ‹mtiyaz'
isimli en büyük Osmanl› niﬂan› da ad› geçen f›rkateyn komutan› taraf›ndan sunulaca¤›ndan bu
göreve yabanc› dil ve usul adap bilen bir subay›n atand›r›lmas›n›..."
Bu direktif üzerine Bahriye Bakanl›¤›'n›n 6 Nisan
1889 tarihli yaz›s›yla atama yap›lm›ﬂt›: "... An›lan
f›rkateynin komutanl›¤›n› deruhte etmek ve Niﬂan› Ali-i ‹mtiyaz'› Japon ‹mparatoruna sunmak
üzere birkaç yabanc› dil bilen, bilgi, görgü ve
denizcilikteki ustal›¤›yla tan›nm›ﬂ deniz subaylar›ndan Albay Osman Bey'in atand›r›ld›¤›, komutan ve subaylar›n nas›l hareket etmeleri gerekti¤ini belirten talimat›n da kendilerine verildi¤i..."
Ancak Ertu¤rul komutanl›¤›na atanan Albay Osman Bey'in, Bahriye Bakan›n›n damad› olmas›
baz› dudak bükmelere, alayl› ve anlaml› gülümsemelere neden oluyordu. Yedi bin subay›n hizmet verdi¤i koskoca Osmanl› donanmas›nda "‹lmî kifayeti benim damad›mdan daha yüksek
olan yoktur..." demek de ne demek oluyordu?
Albay Osman Bey y›llarca Bahriye'ye hizmet etmiﬂ bir ailenin mensubuydu. Dedesi Patrona
(Koramiral) Osman Paﬂa Sinop'ta bask›na u¤rayan Osmanl› Filosunun komutan› olan Osman
Paﬂa'yd›. Babas› Basra Bahriye Komutan› Liva
Amiral (Tümamiral) Ahmet Rahmi Paﬂa, a¤abeyi kendisinden evvel Ertu¤rul F›rkateyni komutanl›¤› teklif edilen fakat kabul etmedi¤i söylenen, kardeﬂinden iki y›l evvel Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmas›na ra¤men, sekiz y›l sonra amiral olan o zamanki rütbesi ile Albay Mehmed Reﬂid Bey'di.
Osman Paﬂa 1883'te Paris'te Deniz Ataﬂeli¤i
yapm›ﬂ, 1885'te Bahriye Bakan› Bozcaadal› Müﬂir Hasan Hüsnü Paﬂa'n›n dul k›z›yla evlenmiﬂti.
‹ki y›l sonra 1887 y›l›nda padiﬂah yaverli¤ine, 6
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Mart 1889'da da Ertu¤rul F›rkateyni Komutanl›¤›na atanm›ﬂt›. ‹ngilizce ve Frans›zca bilir, iyi yetiﬂmiﬂ çok de¤erli bir deniz subay› idi. Kendisinin
Ertu¤rul'a komutan olarak atanmas›n›n nedeni
olarak, Bozcaadal›n›n, "Bu gemi çok sa¤lamd›r.
Bak›n damad›m› gönderiyorum..." diyerek, sözü
geçen bir bakan görüntüsü yaratmak istedi¤i
de, k›z› ile damad› aras›ndaki geçimsizliklerden
b›kt›¤› için damad›n› biraz uzaklaﬂt›rmak istedi¤i
de söylenir.

MÜRETTEBAT
Ertu¤rul'un mürettebat› 26 güverte, 21 makine
subay›, 1 s›hhiye, 1 silahendaz*, 1 bando ﬂefi, 5
askerî usta olmak üzere toplam 55 subay, 12 yeni mezun mühendis te¤men, 1 baﬂçavuﬂ, 2 serdümen çavuﬂu, 15 bölük çavuﬂu, 9 bölük emini,
57 onbaﬂ›, 352 güverte eri, 37 makine eri, zanaatkâr ve hizmetli toplam› 70 kiﬂi ve 1 de imam ile
toplam 610 kiﬂidir.
HAZIRLIKLAR
Geminin personel noksanl›klar›n›n giderilmesi
paralelinde, seyir noksanlar›n›n da ikmaline çal›ﬂ›l›yordu. U¤ran›lacak limanlarda personelin
dost ve düﬂmana karﬂ› mümkün oldu¤u kadar
yeknesak giyinmesi için subaylara ve tüm personele ikiﬂer adet ayn› renk fesle, ikiﬂer tak›m
k›ﬂl›k, dörder tak›m da yazl›k elbise ve üçer çift
ayakkab› verilmesi irade olunmuﬂ ve bunlar›n bir
k›sm›n› müteahhitler seyir günü ancak yetiﬂtirebilmiﬂlerdi. Hint, Çin ve Japon ülkelerinde fes giyilmedi¤inden fesleri kal›plamak üzere top ambar›nda mangal kömürüyle çal›ﬂan bir kal›phane

kurulmas› gerekli görülmüﬂ, bunun için de d›ﬂar›dan bir kal›pç› ustas› tedarik edilerek sefere
götürülmüﬂtü.
Aç›k denizlerde yap›lacak bu gezinin mühim bir
k›sm› tropikal iklimler geçece¤inden personelin
bu iklim koﬂullar›nda da ayn› zindelikte ve s›hhatte tutulmas› gerekliydi. Keza yelkenle yap›lan
seyirlerde personelin pazu ve bilek kuvvetine
dayanan gemicilik ameliyeleri de vard›. Bu yüzden de personele et yedirmek ﬂartt›. Ama etler
nas›l korunacakt›? Sorun buradayd›. Zira o tarihlerde gemilerde bugünkü anlamda so¤uk hava
depolar›, buzdolaplar› vb etleri koruyacak yerler
yoktu. Konservecilik de henüz yap›lm›yordu. Kavurma etinin de s›cak iklimlerde erimek suretiyle
bozuldu¤u K›z›ldeniz ve Basra Körfezi sular›nda
sefer yapan gemilerin tecrübelerinden biliniyordu. Bu yüzden konu, bakanl›¤› ciddî surette
meﬂgul eden bir konu olmuﬂtu. Aray›ﬂlar sonucu, nihayet bir çare bulundu: Geminin kuytu bir
yerinde üç beﬂ baﬂ s›¤›r ve koyun alabilecek,
bunlar› beﬂ on gün bar›nd›rabilecek bir a¤›l inﬂa
olundu. Hayvanlar›n bak›m› ve kesimi için Kas›mpaﬂa Kasaphanesi Amiresinden bir kasap
celb olunarak gemi personeline ilave edildi. Bu
uzun gezinin u¤ran›lacak limanlardan temin edilecek ekmek ve peksimetle baﬂar›lmas› zor görüldü¤ünden geminin f›r›n› geniﬂletildi.
Personelin seyir için gerekli olabilecek çamaﬂ›r
ve di¤er kiﬂisel eﬂyas›n› temin edebilmesi için
subaylara on beﬂer, di¤er personele beﬂer alt›n
da¤›t›ld›. Komutan Osman Bey'e yüz, Süvari Ali
Bey'e ve baﬂçarkç› ‹brahim Bey'e elliﬂer alt›n ihsan olundu. Personelin paray› daha iyi de¤erlendirebilmesi için Kapal›çarﬂ›'da bekâr çamaﬂ›rlar›
diken toptanc›larla temasa geçildi. Bu ﬂekilde
tasarruf edilen paralarla, gezi süresince u¤ran›lacak limanlarda rastlanabilecek ve iliﬂki kurulabilecek yabanc› savaﬂ gemileri personeline ve
Japon denizcilerine, Türk denizcileri taraf›ndan
verilebilecek hat›ra eﬂyalar›n›n ve hediyelerin al›m› için kaynak yarat›lm›ﬂ oldu. Bu hediyeler aras›nda, sedef kakmal› nal›nlar, kehribar a¤›zl›klar,
yasemin çubuklar, kenar› yaz›l› Bursa havlular›,
iﬂlemeli çerçeveler, feshane kumaﬂlar›, fildiﬂi eﬂyalar, Amasra'n›n ﬂimﬂir süs eﬂyalar›, gümüﬂ kupalar, süslü bak›r taﬂlar, boncuklar, mercan ger-

* Silahendaz : Gere¤inde karaya ç›kar›lan, özellikle tüfeklerle donat›lm›ﬂ deniz eri.
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mi verilmiﬂti. Ama haks›zl›k da yap›lmam›ﬂt›. Zira Has Vardiya mensuplar›n›n iﬂleri hiç de di¤erlerinden daha az de¤ildi, hatta baz›lar›n›nki daha da zor ve zahmetliydi.

GEM‹DE YAﬁAM

‹mam Haf›z Ali Efendi her gün sabah namaz›ndan bir saat evvel kalkar, abdest al›r, imamet
için haz›rl›klar›n› yapard›. Personel aras›ndan
seçti¤i güzel sesli bir eri, pruva çanakl›¤›na ç›kartarak günün ilk ›ﬂ›klar›yla beraber hazin bir
sesle sabah ezan› okuttururdu. Sabah namaz›na iﬂtirak edenler hava müsait ise güvertede,
de¤ilse top ambar›nda toplan›rlard›. Bundan
sonra da Haf›z Ali Efendi köprü üstüne ç›karak
seyir subay›ndan veya yard›mc›s›ndan “K›ble”
istikametini ö¤renirdi. Yaklaﬂ›k yirmi dakika sürecek olan namaz süresince seyredilen rotan›n
ayn› kalmas›n› da ayr›ca rica ederdi. K›ble yönünün tayini gerçekten önemli bir konuydu. Zira
Marmara ve Akdeniz’de K›ble takriben güneydo¤u yönündeydi. Ama Cidde’ye var›ld›¤›nda;
tam do¤u istikametinde, Aden’e var›ld›¤›nda kuzey istikametinde, Çin Denizine var›ld›¤›nda da
bat› istikametinde kalacakt›. ‹ﬂte bu ince K›ble
hesaplar›, seyir subay› taraf›ndan küresel üçgenlerin çözümü yöntemiyle yard›mc›lar›na yapt›r›l›yordu. Ertu¤rul’un seyretti¤i rotaya göre,
K›blenin yönü bazen geminin pruvas›, bazen
dümen suyu, bazen de sancak veya iskele taraflar›ndan birisi olabiliyor, namaz k›lanlar da bu
yönlere dönüyorlard›. Sadece K›ble yönünün tayini aç›s›ndan bile seyir halinde bulunan bir gemide namaz k›lmak ayr› bir sorundu ve Müslüman gemilerinde di¤er dinlere mensup ülkelerin
savaﬂ gemilerinde oldu¤u gibi, sabit mihraplar,
dua ve münacaat hücreleri veya ibadethaneler
yapmak mümkün de¤ildi. Kald› ki, geminin seyri esnas›nda co¤rafî mevki-i de devaml› olarak
de¤iﬂti¤inden namaz vakitlerinin de ﬂer’i hükümlere uygun olarak her mevki ve her tarih için
ayr› ayr› hesaplanmas› gerekiyordu.

Güverte ve makine geriye kalan bütün personel
dört eﬂit vardiyaya ayr›lm›ﬂt›. Bunlar birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü vardiyalar olarak isim alm›ﬂlard›. Her vardiyadaki subaylar›n, erlerin ve zanaatkârlar›n isimlerini gösteren listeler, bugünün tabiriyle “role çizelgeleri” nöbet kamaras›na ve seyir köprü üstüne as›lm›ﬂt›. Birinci ve üçüncü vardiyalara “sancak vardiya” ikinci ve dördüncü vardiyalara da “iskele vardiya” deniliyordu. Sancak
vardiyalar›yla Süvari Yarbay Ali Bey, iskele vardiyalar›yla da Süvari Muavini Yarbay Cemil Bey nöbet tutacaklard›. Her vardiya, nöbeti esnas›ndaki
olaylardan sorumluydu. Fakat bu konu seyir subay› Sol Kola¤as› Tahsin Efendi Kaptan için geçerli de¤ildi. Seyir subay› bir limandan hareketten
di¤er bir limana var›ncaya kadar geminin emniyet ve selametle seyrinden sorumluydu. Bu yüzden istirahat zamanlar›n› kendi arzu etti¤i ﬂekilde
tanzim ederdi. Yard›mc›lar›na b›rakt›¤› talimata
göre; her deniz feneri görüldü¤ü zaman veya bo¤azlardan geçerken veya rota de¤iﬂimlerinde veya siste, f›rt›nada, sabah ve akﬂam alacakaranl›klar›nda yani güneﬂin do¤uﬂ ve bat›ﬂ zamanlar›nda veya barometre bas›nçlar›nda önemli de¤iﬂikliklerin oldu¤u hallerde kendisine haber verilirdi.
Bu gibi hallerde seyir subay› görevi baﬂ›nda bulunur, yap›lan seyir hesaplar›n› inceler, gereken
düzeltmeleri yapt›r›rd›. Kendisine yard›mc› olarak
da beﬂ te¤men seçmiﬂti. Bunlar›n dördü vardiyalara taksim olunmuﬂ, biri de kronometre görevlisi
olarak ayr›lm›ﬂt›.
‹mam, foto¤rafç›, doktor ve kâtipler vardiya nöbetine tabi de¤illerdi. Bunlar görevlerinin gerektirdi¤i zamanlarda çal›ﬂ›yorlard›. F›rkateyn bir limana vard›¤› zaman, vardiyalardan birisi gemide nöbetçi olarak kal›r, di¤eri ﬂehri gezmeye ç›kard›. Gemi herhangi bir limanda 24 saatten az
kalacak olursa nöbetçi vardiya ﬂehri görmekten
mahrum kal›rd›. Halbuki imam, doktor, kâtip vb.
gibi mürettebat vardiya taksimat›na dahil olmad›klar›ndan her limanda d›ﬂar› ç›kabilirlerdi.
Mesleklerinin özelli¤i gere¤i bunlar nöbet de tutmuyorlard›. Bu yüzden onlara “Has Vardiya” is-

MAKALE

danl›klar, s›rma iﬂlemeli terlikler gibi imparatorlu¤un o zamana özgü bugün de makbul olan
zarif hediyelik eﬂyalar› vard›.

Gerek k›ble yönünün gerek geminin bulundu¤u
yerler ve bu yerlerde bulunma tarihlerine göre
namaz vakitlerinin hesab›n›n çok dikkatle yap›lmas›, Bahriye Bakanl›¤›’n›n seyir talimat›n›n alt›nc› maddesiyle aç›k olarak emredilmiﬂti. Özetle; “her yerde ve her halde f›rkateyn mürettebat› ‹slam dininin gere¤ini yerine getirecektir” denilmekteydi.
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Foto¤rafç› Haydar Efendi’nin görevi güneﬂin do¤uﬂundan baﬂlayarak, bat›ﬂ›na kadar sürüyordu.
Seyir esnas›nda yap›lan meteorolojik ve oﬂinografik incelemelerin Bahriye Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanmas›na karar verilmiﬂ oldu¤undan, Haydar Efendi her sabah foto¤raf makinesini köprü
üstünün münasip bir yerine kurarak Nimbus, Kümülüs ve Sirrus gibi bulutlar›n karakteristik resimlerini almaya çal›ﬂ›rd›. Aç›k denizlerde rastlanabilinecek serap ve yans›ma olaylar›n›n, uçan bal›klar vs. de¤iﬂik deniz canl›lar›n›n resimlerini çekmek, limanlara giriﬂ-ç›k›ﬂlar›, ziyaret edilen yerleri, yap›lan törenleri ve limanlar›n özellik arz eden
yerlerini görüntülemek de Haydar Efendi’nin görevleri aras›ndayd›. Haydar Efendi, o y›llarda foto¤rafç›l›k henüz emekleme devresinde oldu¤undan ve bir ‹ngiliz papaz›n›n pamuk barutundan
foto¤raf filmi yapan keﬂfi de henüz yayg›nlaﬂmad›¤›ndan, foto¤raflar›n› cam kullanarak, kara bir
bezle kaplanm›ﬂ kocaman bir kutu olan makinesiyle yapmaya çal›ﬂ›yordu. Onun görevi de en az
imam›n görevi kadar zordu.
Gemi doktoru ve eczac›s›n›n görevleri ise, daha
de¤iﬂik boyutlu ve hiç de öyle imrenilecek görevler de¤ildi. Ertu¤rul Okul Gemisi, hem buhar
makineli hem de yelkenli bir gemiydi. Yelken donat›m› da bir nevi kabasorta donan›m›yd›. Yelkenli gemi olmas›n›n gerektirdi¤i donan›m ve t›bbi hizmetler vard›. Yelkenleri geren halatlar anlam›na gelen kontra iskota palangalar›na ellerini
kapt›ranlar, halatlar›n ba¤land›¤› koçboynuzlar›na halat volta ederken avuçlar›ndaki derileri soyulanlar, gemide görev yerlerine koﬂarken, direklere t›rman›rken dizlerini sa¤a sola çarparak
sakatlayanlar hiç de az de¤ildi. Bütün bunlara
ilaveten de geminin ‹stanbul’dan hareketi yaz›n
en s›cak günlerine rastlamas›n›n personelin sa¤l›¤› üzerinde olumsuz etkileri de vard›. ‹ﬂte geminin ve personelinin içinde yaﬂad›¤› bu durumda,
gemideki doktor vizitesi sabah›n saat sekizinde
çal›nan “Doktor Borusu” ile baﬂlar, hasta ve yaral› erler çavuﬂlar›n›n nezaretinde gemi revirinin
önünde toplan›rlard›. Herkes ﬂikâyetini gemi
doktoru Albay Hüsnü Bey’e anlat›r ve onun taraf›ndan da bizzat muayene edilirdi.
Revire bitiﬂik olan gemi eczanesinde de eczac›
Sol Kola¤as› Yasef Efendi yan›k ve s›yr›klar için
beyazl›, sar›l› merhemler, di¤er hastalara da sinameki, zencefil, tarç›n, kakule, penciçini gibi
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do¤al maddelerden, o döneme has ilaçlar yapard›. Hastalar›n kulland›¤› ilaçlar›n, büyük k›sm›
iﬂte bu yapma ilaçlard›. Geminin al›ﬂ›lagelmiﬂ
sükûnetini bozan da Yasef Efendi’nin bu ilaçlar›
yaparken, tak›rdatt›¤› havan›n sesiydi. Bazen de
çal›ﬂt›r›ld›¤› zamanlarda geminin ana makinesinin sesi... Ruhsal hastal›klar›n tedavisinde ise,
‹mam Haf›z Efendi’nin dualar›, muskalar› ve nefesleri gibi metafizik usulleri kullan›l›yordu.
‹stirahat halinde bulunan subaylar k›smen güvertede k›smen de subay salonunda vakit geçirirlerdi. Seyir dolay›s›yla oldukça zenginleﬂtirilmiﬂ kütüphaneden yararlanmalar›n›n yan› s›ra,
satranç, dama ve domino gibi oyunlar› oynamalar›na da izin vard›. Kâ¤›t oyunlar› dinî aç›dan,
tavla da gürültülü oldu¤u için yasakt›. Perﬂembe
geceleri de baﬂ mangada kemençeyle Karadeniz havalar› çal›n›r, horon tepilir, e¤lenilirdi.
Ertu¤rul’la ilgili olarak bugüne gelmiﬂ en de¤erli
kaynak, Ertu¤rul’un bütün seyri boyunca, ondan
haberleri Osmanl› bas›n›na ve kamuoyuna duyuran Ceride-i Havadis dergisinin de yaz› kurulunda bulunan Binbaﬂ› Süleyman Nutki Bey’in 1911
y›l›nda yazd›¤› Musavver Ertu¤rul Facias› - Vesaiki Resmiye ve Hususiyeye Müstenittir isimli
eseridir. Eski harflerle yaz›lm›ﬂ bu kitapta, Ertu¤rul’un son anlar›, sadeleﬂtirilmiﬂ ﬂekliyle bak›n
nas›l derlenmiﬂ ve anlat›lm›ﬂ:
“... F›rkateynin üzücü durumu ve uzun seyrine ait
olarak komutan, merhum Osman Paﬂa’n›n bana
yazd›¤› ve bu facian›n hazin bir yadigâr› ve uzun
bir kardeﬂli¤in k›ymetli bir hat›ras› olan bir mektup,
derdimi tazelemek ister gibi geminin batmas›ndan
ve onun ölümünden bir ay sonra elime geçti.
Özel heyetin, Japonya’da üstlendikleri özel görevleri yerine getirmelerinin ard›ndan, Ertu¤rul’un Yokohama’dan, çok uzaktaki anavatan›na
do¤ru ve özlem yüklü birçok kalbi taﬂ›yarak, kalk›ﬂ tarihi olan 15 Eylül 1890 pazartesi günü ö¤leden itibaren, kazan›n meydana geldi¤i perﬂembe günü ö¤leden sonra dokuza kadar geçen 87 saat, bu eski teknenin denizdeki can çekiﬂme süresidir. Bu 87 saatin nas›l geçti¤i pek
çok yönleriyle bilinmemekle beraber, o feci toplu ölümden kurtulabilenlerin aras›nda bulunan
gemi imam› Ali Efendi’nin ve kurtulanlardan baz›lar›n›n ifadelerinden yapt›¤›m›z derlemeye göre; bu fedakâr ve talihsiz subay ve mürettebat›n

... Yokohama’da birkaç gün için subaylar ve
mürettebat gezmek için kente ç›kar›lm›ﬂt›. Herkesin sa¤l›¤› ve neﬂesi yerindeydi. Ancak hediyelerin takdim töreninden sonra gemide kolera
hastal›¤› baﬂ göstermiﬂ, t›bbî önlemlerin al›nmas› ve temizlik için Nagoya korunma yerine gidilip on yedi gün karantina alt›nda kal›nm›ﬂt›...
Hastal›k savuﬂturulduktan sonra da Eylül’ün on
beﬂinci günü ö¤le saatlerinde buradan ‹stanbul’a hareket edildi. Hava gayet güzeldi. Sal›
günü ö¤leüstü ters bir rüzgâr esmeye baﬂlam›ﬂ
ve akﬂama do¤ru da ﬂiddetlenmiﬂti.
Önce yan yelkenler aç›larak, f›rt›nan›n yaratt›¤›
büyük dalgalar üzerinde, geminin yalpalar›, baﬂ
ve k›ç vurmalar› mümkün oldu¤u kadar önlenebilmiﬂse de, gece, rüzgâr tam pruvadan esmeye baﬂlad›¤›ndan, art›k yelkenlerin kullan›lmas›na imkân kalmam›ﬂ, sar›lmalar› zorunlu hale gelmiﬂti. Yelkenler sar›ld›¤› s›rada, gemi baﬂtan gelen denizlerle ﬂiddetle dövülmeye baﬂlam›ﬂt›.
Biçare Ertu¤rul bu kudurmuﬂ denizde sanki inleyerek, sürünerek yoluna devama u¤raﬂ›yordu.
Bir felaketin yaklaﬂt›¤› ve bu teknenin bu derece
büyük dalgalara dayanamayaca¤› anlaﬂ›l›yordu. Tam bu s›rada geminin mizana dire¤inin dibinde vardiya nöbetinde bulunan bir te¤menin,
rüzgâr›n u¤ultusuna kar›ﬂan korkunç feryad› duyuldu.
– Mizana dire¤i çöküyor!
Osman Paﬂa, gemi süvarisi, süvari muavini ve
seyir subay› köprü üstündeydiler. F›rt›naya karﬂ›
gereken tedbirleri alabilmek için durumu tetkik
ediyorlard›. Ama bu feryat hepsine so¤uk terler
döktürdü.
Mizana dire¤inin dibine geldiler. Evet, gerçekten de mizana dire¤i oturdu¤u z›vanay› parçalam›ﬂ bir kadem kadar aﬂa¤›ya çökmüﬂtü. ﬁimdi
Ertu¤rul yalpa ettikçe 40 metre yüksekli¤inde ve
bir metre çap›ndaki bu koca direk, üzerindeki
serenler ve yelkenlerle birlikte sa¤a sola çarp›yor, teknede korkunç bir sars›nt› yap›yor ve sadmelere neden oluyordu. Dire¤in aﬂa¤›ya çökmesi, onu yandan tutan bütün çarm›hlar›, ventolar› ve ba¤lant›lar› gevﬂetmiﬂti. Gemi inﬂaiye subay› ve ustalar, boﬂalan gergi halatlar›n› ve iple-

rini germeye, dire¤in güverteden geçti¤i deli¤in
etraf›na da çuvallar s›k›ﬂt›r›larak oynamas›n› önlenmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bu önlemle, dire¤in sakatl›¤› baki kalmakla birlikte tehlikesi k›smen de
olsa bertaraf edilmiﬂ oluyordu.

MAKALE

trajik durumunu, kanl› bir hat›ra olarak buraya
aktar›yoruz:

F›rt›na ﬂiddetini art›rmakta devam ediyor, felaketli haberler ve raporlar art arda geliyordu. Baﬂtan
gelen dalgalar güverte tahtalar›n› baﬂ bodoslamadan ay›rm›ﬂt›... Kazan dairesindeki kömürlüklerden de su geliyordu... Bunun anlam›, geminin
borda kaplamalar›nda da çatlamalar ve k›r›lmalar
olmas›yd›. Birbiri s›ra ve k›sa aral›klarla ortaya ç›kan bu ar›zalar, en y›lmaz denizcilerin bile selamet ümitlerini söndürmeye yeterliydi.
Bu ne yapaca¤› bilinmeyen ve ç›ld›rm›ﬂ okyanusun içinde ve gecenin koyu karanl›¤›nda, teknenin hemen hemen da¤›lma noktas›na geldi¤ini
bildikleri halde büyük bir disiplin ve intizam içinde, morallerini zerre kadar bozmadan görevlerini yapmaya çal›ﬂan Ertu¤rul’un yi¤it denizcileri,
yaln›z kendi vatandaﬂlar› için de¤il, hangi millete mensup olurlarsa olsunlar tüm dünya denizcileri için bir iftihar kayna¤› ve örnek olmuﬂlard›r.
Rüzgâr›n ﬂiddetinden ve dalgalar›n hücumundan
her an sönen, k›r›lan geminin, kalafat, burgucu ve
marangoz sanatkârlar› ellerinde fenerler öteye
beriye koﬂuyorlar, ar›zalar› gidermeye çal›ﬂ›yorlar, subaylar erlerle birlikte yelkenleri düzeltmeye,
çarm›hlar› germeye u¤raﬂ›yordu. Bir k›s›m mürettebat da en büyük tehlikeyi teﬂkil eden ve kömürlüklerden giren oldukça fazla miktardaki suyu, tulumbalar›n kapasitesi yetiﬂmedi¤i için bakraçlar
ve gerdellerle boﬂaltmaya u¤raﬂ›yorlard›.
Oﬁ‹MA ADASI KAYALIKLARI
Her yerde, her çal›ﬂan bölü¤ün baﬂ›nda bulunan komutan›n, personeline bu suyun yenilmesinin ﬂart oldu¤unu anlatt›¤› ve onlar› inançla ve
coﬂkuyla teﬂci* etti¤i görülüyordu. Hareketin
üçüncü ve dördüncü günleri böyle müthiﬂ bir
durum içinde geçti. Her an geminin da¤›l›p suya gömülmesi mümkündü. Mürettebat bir lokma
ekme¤e, bir bardak suya hasret durmadan dinlenmeden gemiye giren suyu boﬂaltmaya çal›ﬂ›yordu. Bu müthiﬂ durum karﬂ›s›nda emin ve yak›n bir limana s›¤›nmaktan baﬂka seçenek görünmüyordu. S›¤›n›labilecek iki liman vard›. Birisi arkada b›rakt›klar› Yokohama, di¤eri de ileride

* teﬂci: ﬂecaatland›rma ve cesaret verme
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ve u¤ramay› planlad›klar› Kobe idi. Her ikisine
de olan mesafe de hemen hemen ayn›yd›. Tercih edilen liman Kobe oldu ve bu liman rotas›nda ilerlemeye devam karar› verildi. Bulunulan
mevkiin biraz ilerisindeki Oﬂima fenerinin bulundu¤u burun dönüldü¤ü takdirde Ertu¤rul’un f›rt›nan›n dehﬂetinden kurtulmas› ve Kobe’ye gitmesi mümkün olabilecekti.

Lakin perﬂembe günü üç gündür uyku yüzü görmemiﬂ yorgun gözler, bitkinlikten solmuﬂ çehreler bu müthiﬂ f›rt›nan›n sakinleﬂmesini beklerken,
ﬂiddetini daha da art›rd›¤›na ﬂahit oldular. Buna
karﬂ›n yaﬂl› Ertu¤rul’un mukavemeti o derece
azalm›ﬂt› ki, art›k gemiye giren suyu boﬂaltmaya
bile imkân olmuyordu. Cansiperane gayretlere
ra¤men akﬂama do¤ru gemiye giren su seviyesinin yüksele yüksele kazan dairesinde külhan
seviyesine ç›kt›¤› ve makine dairesini de kaplad›¤› haber verildi. Bu u¤ursuz haber esasen
yorgunluktan bitap düﬂmüﬂ, ölüm raddesine
yaklaﬂm›ﬂ subay ve erlerin üzüntüsünü ümitsizli¤e çevirdi. ‹ﬂte bu s›rada sancak baﬂ omuzlukta, ufkun karanl›¤› içinden Oﬂima Adas›
Kaﬂinozaki burnunun bir ejderha gibi k›vr›larak
uzand›¤› görüldü. Bu burun dönülünce Kobe
Körfezi’ne girilecekti.
Kobe rotas›na dönülünce de rüzgâr ve deniz geminin arkas›ndan al›nacak ve tehlikeden uzaklaﬂ›lm›ﬂ olunacakt›. Fakat on mil kadar bir mesafede bulunan bu burna varmak bir türlü mümkün
olmuyordu. Burnun önünde k›y›dan yar›m mil
mesafeye kadar uzayan keskin kayal›klar, su seviyesinde tehlikeli banklar vard›. Onlardan uzak
geçmek zorunlulu¤u da vard›. Ama nas›l? Kazan
dairesinde yükselen su ocaklar› söndürmüﬂ, makine dairesine giren su da makineyi kullan›lamaz
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hale getirmiﬂti. Bu müthiﬂ f›rt›nada elde kalm›ﬂ
birkaç parça yelkenin kullan›labilmesi ne kadar
mümkün olabilirdi?
Bu meﬂum gecede, art›k kendi kendine dalgalar›n sevkine tabi olarak meçhul ve merhametsiz
uçurumlara do¤ru yuvarlan›p giden bu gac›rt›l›
seyyar tabut içinde her kesin son dakikan›n yaklaﬂt›¤›n› hissetti¤i, ﬂaﬂk›n bir hal ald›¤› görülüyordu. Baz›lar› diﬂleri k›s›lm›ﬂ donmuﬂ duruyor, baz›lar› sinir krizleri geçiriyor, baz›lar› da son anda
bir ﬂeyler yapabilmek ümidiyle oraya buraya koﬂuﬂuyordu. Makine dairesinin kaportas›ndan
aﬂa¤›ya sarkarak “Fayrap !.. Fayrap !..” diye ba¤›ranlar bile oluyordu. Gemi komutan›, süvarisi
ve önde gelen subaylar köprü üstünde toplanm›ﬂ büyük bir vakar ve sukûnet içinde görevlerini yapmaya çal›ﬂ›yorlard›. Ama dakikalar ilerledikçe su seviyesinin yükseldi¤ine dair raporlar
da al›yorlard›.
Ertu¤rul’a giren su yalpay› daha da ço¤altm›ﬂ,
gemide oluﬂan serbest su sath› yalpalar› daha
da tehlikeli hale sokmuﬂtu. Gemi üzerine sanki
alabora olacakm›ﬂ gibi yat›yor, sonra tekrar g›c›rdaya g›c›rdaya, titreye titreye do¤rulmaya çal›ﬂ›rken, di¤er bir vuruﬂla öteki tarafa yuvarlan›yordu. Makine ve kazan dairesindeki mürettebat
yar› bellerine kadar su içinde bulunduklar› halde
islim kald›rmaya gayret ediyorlard›.
Her taraf karanl›k içindeydi. Gece yar›s›na bir
saat kalm›ﬂt›. Kurtuluﬂ ümidi olan mevkiye, Oﬂima Adas›, Kaﬂinozaki feneri hizalar›na gelinmiﬂti. Ama ﬂimdi gemide bir büyük sars›nt› daha duyulmuﬂtu. Kazan dairesine giren sular›n bir numaral› kazan yata¤›n› çökerterek, kazan›n bir tarafa yatmas›na ve yalpalarda gemi alabandalar›n› korkunç surette dövmesine neden oldu¤u rapor ediliyordu. Osman Paﬂa, gemi inﬂaiye subay› ve tamirci parti bu yeni ar›zaya süratle bir çare bulmak için hemen kazan dairesine koﬂtular.
Zira kazan ar›zas›ndan sonra Ertu¤rul tamamen
hareketten sak›t kalm›ﬂt›. Deniz ve dalgalara tabi olarak müthiﬂ bir ﬂekilde kayal›klara do¤ru sürükleniyordu. Köprü üstünde yaln›z kalan Süvari
Ali Bey, hiç olmazsa demirleyerek gemiyi kayalar›n üzerine gitmekten kurtarmay› düﬂünmüﬂ ve:
– Alesta fero ! (Demir atmaya haz›r ol!)
– Bismillah fundo ! .. (Besmeleyle demir at ! ..)
demiﬂti.

Ertu¤rul Oﬂima Adas›’n›n do¤u ucundaki kayal›klara çarpm›ﬂ ve daha ilk darbede da¤›lm›ﬂt›.”
‹STANBUL'A DÖNÜﬁ
Sa¤ kalanlar›n say›s› 69’du. Bunlardan ikisi kazay› anlatmak üzere bir Japon vapuru, 65’i Alman gambotu Wolf, ikisi de Japon savaﬂ gemisi Yaeyama taraf›ndan olay bölgesinden al›n›p
Kobe’ye getirilmiﬂlerdi. Hepsi de istirahat etmek
veya tedavi görmek üzere bir süre Kobe’de b›rak›lm›ﬂlard›. Daha sonra da anavatanlar›na dönebilmeleri için imparator, Kongo ve Hiyei isimli
Japon kruvazörlerinin kendilerine tahsis edilmelerini emretmiﬂti. Bunun üzerine Hiyei Kruvazörü
Komutan› M. Tsunatsume Tanaka ve Kongo
Kruvazörü Komutan› M. Sonosuke Hideka, imparatorun padiﬂaha gönderdi¤i hediyeler ve
mektuplar beraberlerinde oldu¤u halde, ayn› y›l›n 5 Ekim günü ﬁinagava Körfezi’nden hareket
ederek kazazede denizcileri almak üzere
Kobe’ye intikal etmiﬂlerdi. An›lan gemiler Port
Said’den 18 Aral›k 1890 günü geçerek Çanakkale Bo¤az› önündeki Beﬂige plajlar› önlerine
vard›klar›nda, kendilerini karﬂ›lamaya gelen
Türk savaﬂ gemisi Talia Vapuru’yla buluﬂtular.
Türk vapurunun komutan› kazazedelerin kendisine teslim edilmesini istemiﬂ fakat Japon gemilerinin komutanlar›, imparatorlar›n›n, ‹stanbul’a
var›ﬂlar›nda kazazedelerin do¤ruca Türk hükûmetine teslim edilmesi hakk›ndaki emrine ba¤l›
olduklar›n› ifadeyle bu talebi reddederek, ‹zmir
Liman›’na çekilmiﬂler ve padiﬂah›n Bo¤az’dan
giriﬂ iznini beklemeye baﬂlam›ﬂlard›r. Zira mevcut uluslararas› antlaﬂmalara göre yabanc› savaﬂ gemileri ancak padiﬂah›n özel izniyle Bo¤azlardan geçebiliyorlard›.
Padiﬂah, gemilerin ‹stanbul’a gelmeleri için gerekli onay› vermiﬂ ve durumu kendilerine gönderilen telyaz›ndan ö¤renen gemiler de Çanakkale’ye do¤ru hareket etmiﬂler ve tekrar Talia vapuruyla buluﬂmuﬂlard›r. Bu gemi onlara ‹stanbul’a kadar refakat etmiﬂ ve her üç gemi pruva
hatt›nda 2 Ocak 1891 günü Dolmabahçe Saray›
önünde, ‹stanbul Liman›’na demirlemiﬂlerdir.
Bir ay ve iki güneﬂ gemisi ‹stanbul Liman›’na gir-

di¤i zaman, baﬂkent halk› onlar› heyecanla karﬂ›lam›ﬂt›. Çünkü iki millet aras›nda, bir taraftan
Türk subay ve erlerinin ﬂehadeti ve di¤er taraftan da Japon milletinin kazazedeler için fedakârl›¤› gibi iki insanî hissin tezahürü üzerine kurulmuﬂ samimî bir ba¤ oluﬂmuﬂtu. Türk ve Japon halklar› aras›nda karﬂ›l›kl› olarak kurulan bu
ba¤›n; iki ülke aras›ndaki dostlu¤un temeli oldu¤u bugün daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
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Komutalar› arka arkaya vermiﬂti. Fakat daha demir atmaya henüz baﬂlamam›ﬂt› ki, müthiﬂ bir
gürültü iﬂitildi. Bu gürültüyü uzun ve can al›c›
feryatlar izledi.

Bu ziyarete o zamanlar bütün Türkiye çok sevinmiﬂti. Padiﬂah, Dolmabahçe Saray›’n› Japon
kruvazörlerinin subay ve erlerinin kabulüne tahsis etmiﬂ ve her iki geminin komutan›ndan dümen neferlerine kadar bütün mürettebata geceli gündüzlü ziyafetler verdirtmiﬂti.
Ayr›ca, her iki gemi komutan›na da ikinci rütbeden Mecidiye Niﬂan› tevdi etmiﬂ ve kendi tu¤ras›n› taﬂ›yan elmas iﬂlemeli birer alt›n sigara kutusu hediye etmiﬂti. Birkaç y›l sonra da yaveri
Ahmet Bey’i Japonya’ya göndererek teﬂekkür
makam›nda imparatora gayet güzel ve cins bir
at takdim ettirmiﬂti.
‹ki gemi, ‹stanbul’da 40 gün kald›ktan sonra Japonya’ya hareket ederek, dönüﬂ yolunda Yunanistan’da Pire Liman›’na u¤ram›ﬂlar ve 10 May›s
1891’de ﬁinagava Körfezi’ne varm›ﬂlard›r. Kazazedelerin ülkelerine teslimini izleyen günlerde Japon gazetelerinden Cici ﬁimpo yazar› M. ﬁotaro
Noda, ﬂehitlerin aileleri için bu gazete taraf›ndan
bütün Japonya’da toplanm›ﬂ olan yard›m paralar›n› götürmek üzere ‹stanbul’u ziyaret etmiﬂtir.
M. Taraciro Yamada da 1891 y›l› Nisan’›nda ‹stanbul’u ziyaret ederek, Tokyo’da yard›mseverlerden ﬂehit aileleri için toplanan yard›m paras›n› götürüp teslim etmiﬂtir. Padiﬂah gelen zevat›
üç kez huzuruna kabul etmiﬂ ve M. Noda ile M.
T. Yamada’dan, birlikte ‹stanbul’da kal›p Türk
subaylar›na Japonca ö¤retmelerini istemiﬂtir.
Bu iste¤inden de padiﬂah›n bizim dostlu¤umuzu ne kadar fazla arzu etti¤i aç›kça anlaﬂ›labilir.
ENKAZIN ‹STANBUL'A
GÖNDER‹LMES‹
Oﬂimamura’dan M. Hizo Haﬂizume, Yokohama’dan M. Mankiçi Masuda’n›n vekili M. Reizo
Yamaﬂima, Cuniçi Kagava, M. M. Kiçiro Asita ve
Hyogo’dan Fuciemon Ometsu enkaz araﬂt›rmalar›n› baﬂlatm›ﬂlar ve yüzlerce köylüyü de araﬂt›rmalar için teﬂvik etmiﬂlerdir.
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JAPON BASINI
Japon gazeteleri Ertu¤rul F›rkateyni’nin bat›ﬂ haberini ö¤renir ö¤renmez, olay› duyurmaya baﬂlad›lar. Bu gazetelerin birer nüshas›, eski yaz› ve
Osmanl›ca’ya çevirileriyle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› Deniz Müzesi Komutanl›¤› arﬂivlerindedir. Yay›nlardan, kazan›n oluﬂ ﬂekli, kazadan sonra geliﬂen olaylar ve bir Japon gazetesi
taraf›ndan baﬂlat›lan yard›m kampanyas›, bu
kampanyadan toplanan paralar›n nas›l ve kimlere verilece¤i konusunda çeﬂitli görüﬂleri ayr›nt›lar›yla okumak mümkündür.

Ertu¤rul An›t›

MAKALE

Bu araﬂt›rmalar sonunda gerek denizin dibinde
ve gerek kayalar›n aras›ndan büyük zorluklarla ﬂu
eﬂyalar bulunabilmiﬂtir: 8 adet Krupp topu, 4 adet
Armstrong topu, 4 adet seri ateﬂli Hoçkis topu, 4
adet Rovelber topu Nordenfelt 2 adet torpito kovan›, 182 adet tüfek, 24 adet tabanca, 61 adet k›l›ç
ve 71 adet süngü... Bunlara ilaveten niﬂanlar ve ziyaret edilen ülkelerden al›nan hediyelik ve hat›ra
eﬂyalar›, monogramlar ve muhtelif eﬂyalar...ki miktarlar› yüzlerceydi. Bütün bu eﬂyalar Ertu¤rul’un
hat›ras›na hürmeten ‹naho Maru isimli bir Japon
vapuruyla Yokohama’ya götürülecek, oradan da
bir Frans›z vapuruyla Türkiye’ye gönderilecektir.

ERTU⁄RUL'UN ARDINDAN
Ertu¤rul F›rkateyni'nin Japonya gezisi iki ülke
insanlar›n›n birbirlerine yak›nlaﬂmas›na vesile olmas› aç›s›ndan olumlu katk›larda bulunmuﬂ ve kültürel iliﬂkilerin geliﬂmesinde de bir
dereceye kadar aﬂama yap›lmas›n› sa¤layabilmiﬂtir. Ancak politik alanda taraflar›n beklentilerine cevap verebilecek bir neticesi oldu¤unu söylemek pek mümkün de¤ildir.
Bunda iki ülkenin co¤rafî konumlar›n›n,
Uzakdo¤u ve Yak›ndo¤u gibi, o y›llarda politik ve ekonomik olarak büyük ç›kar çat›ﬂma-

lar›n›n sürdü¤ü bölgelerde olmas›n›n da etkisi olmuﬂtur. Nitekim Ertu¤rul'un ziyaretinden
k›sa süre sonra, her iki ülke de, kendilerini isteseler de istemeseler de s›cak savaﬂ›n içinde bulacaklar, yine her iki ülke de, bu savaﬂlarda kan ve ter dökerek kazand›klar›n›, etken güçlerin araya girmesiyle sulh masas›nda geri vermek zorunda kalacaklard›r. Bu
netice de; bölgelerindeki ç›kar çat›ﬂmalar›n›n
her iki ülkeye de birer fatura ödetmesinden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Teﬂekkür
Bu çal›ﬂmada birlikte çal›ﬂt›¤›m, Tamer Y›lmaz’a yard›mlar› için teﬂekkür ederim.

KAYNAKLAR
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http://www.ertugrul.jp
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Zaman Gazetesi, 05 Ocak 2007
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Sea Life, ﬁubat 2007, Say› 29, Sayfa 18
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Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gemici
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji
Anabilim Dal›
ggemici@yeditepe.edu.tr

AN‹ KALP DURMASI
1. Tan›m
Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere “ani kalp durmas›” beklenmedik bir hastada ve beklenmedik bir
zamanda kalbin aniden durmas› anlam›n› taﬂ›maktad›r. Kalbin durmas› ile kan dolaﬂ›m› kesilir
ve ilk olarak beyin hücreleri hasar görmeye baﬂlar. Kan dolaﬂ›m› d›ﬂar›dan bir müdahale ile dakikalar içinde tekrar sa¤lanamazsa ölüm kaç›n›lmazd›r.

3. Altta Yatan Nedenler
Kalbi besleyen damarlar›n t›kanmas› ile oluﬂan
kalp krizi s›ras›nda geliﬂen kalp ritm bozukluklar› ani kalp durmas›n›n en s›k nedenidir. Ancak
ani kalp durmas› kalp krizi geçirmeyen, hatta
kalbi besleyen damarlar› tamamen normal olan
hastalarda da görülebilir.

5. Tan› ve ‹lk Yard›m›n Önemi
Aniden kalbi duran kiﬂi birkaç saniye içinde bilincini kaybeder ve yere düﬂer. Sorulara ve a¤r›l› uyaranlara yan›ts›zd›r. Solunum durur ve hasta
kendi haline b›rak›l›rsa ölüm kaç›n›lmazd›r. Ortalama beﬂ dakika sonra geri dönüﬂümsüz noktaya gelinir. Bu süre içinde hastaya ilk yard›m yap›l›p kan dolaﬂ›m› sa¤lan›rsa hastan›n hayat›
kurtar›labilir. Ani kalp durmas›n›n baﬂta gelen
nedeni kalp ritmindeki ani bozulmad›r ve en etkili tedavisi elektriksel uyar›yla normal ritmin
sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle son y›llarda insanlar›n topluca bulunduklar› yerlere (metro istasyonu, hava alan› vb) ölümcül ritm bozuklu¤unu düzeltebilen ve kullan›m› kolay olan defibrilatör denilen cihazlar yerleﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
önlemlere ra¤men hastane d›ﬂ›nda ani kalp durmas› geliﬂen hastalar›n sadece % 5’i kurtar›labilmektedir. Sonuç olarak herkesin temel ilk yard›m e¤itimi almas› toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça önemlidir.

4. Risk Alt›ndaki Hastalar
Önemli yap›sal kalp hastal›¤› olanlar ve ailesinde erken yaﬂta ani ölüm öyküsü bulunanlar ile
daha önce ani kalp durmas› olmuﬂ ve ilk yard›m
sonucunda kurtar›lm›ﬂ olanlar ani kalp durmas›
için özellikle risk alt›ndad›rlar.

6. Risk Nas›l Azalt›labilir ?
Sigaray› b›rakmak, düzenli egzersiz yapmak,
ﬂeker hastal›¤›-kolesterol yüksekli¤i ve hipertansiyonun s›k› izlemi ile ailesinde erken yaﬂta ani
ölüm bulunanlar›n doktor kontrolüne girmesi ani
kalp durmas› riskini azaltabilir.

2. S›kl›k
Günümüzde endüstrileﬂmiﬂ toplumlardaki en s›k
ölüm nedeni kalp hastal›klar›d›r. Kalp hastal›klar›na ba¤l› ölümlerin yar›s›na yak›n› ise ani kalp
durmas› sonucunda kendisini göstermektedir.
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Odadan haberler...
‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE ‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ KOM‹SYONU OLUﬁTURULDU
31 Ocak 2007 Çarﬂamba günü yap›lan Yönetim Kurulu toplant›m›zda, "Süreli çal›ﬂacak bir
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Komisyonu kurulmas›na" karar al›nm›ﬂt›.
Odam›z bünyesinde kurulacak, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
‹ﬂ Güvenli¤i Komisyonunda görev almak isteyen üyelerimiz Odaya yaz›l› baﬂvurular›n›
yapt›lar. Baﬂvuru yapanlar›n davet edilmesiyle komisyon ilk toplant›s›n› 27 Mart 2007 Sal›
günü Oda Genel merkezinde yapt›. Tersanelerimizde çal›ﬂan iﬂ güvenli¤i uzmanlar›n›n da
kat›ld›¤›, ilk komisyon toplant›s›nda Gemi Mühendisleri Odas›’n›n yeni kurulan bu komisyondan bekledi¤i çal›ﬂmalar anlat›ld›.
Komisyon görev da¤›l›m› yapt›ktan sonra, Gemi ‹nﬂaat› Sektörünün mevcut durumunun
tespitinin yap›lmas›, eksikliklerin tespiti, yap›lacak iyileﬂtirmelerin ve önerilerin belirlenmesi ﬂeklinde bir çal›ﬂma yapma karar› alm›ﬂt›r.
Komisyon 2 ayl›k bir süreçten sonra Gemi

WIN FUARLARI’NDAN
ODAMIZA PLAKET VER‹LD‹
Hannover-Messe Bileﬂim Fuarc›l›k
A.ﬁ. taraf›ndan düzenlenen, Avrasya Bölgesi’nin üretim alan›ndaki organizasyonu WIN – World of
Industry Fuar›, son y›llarda gerek
kat›l›mc› gerekse ziyaretçi say›s›nda yaﬂanan art›ﬂ ile 2007 y›l›ndan
itibaren, 2 fazda düzenlendi. Bunlardan ilki, a¤›rl›kl› olarak makina
sektörünün yo¤unlaﬂt›¤› birinci
faz, 24 – 28 ﬁubat 2007, ikinci faz
08 – 11 Mart 2007 aras›nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi.
Fuarda Odam›za katk›lar›ndan dolay› plaket verildi.
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Mühendisleri Odas› Yönetim Kuruluna sunulmak üzere bir rapor haz›rlanmas› karar› alm›ﬂt›r. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i komisyonumuz
üyelerimize yönelik e¤itim düzenlenmesi, bu
e¤itimin planlanmas›, e¤itimde verilecek olan
sertifikan›n geçerlili¤i için baﬂvurular›n yap›lmas› gibi çal›ﬂmalar› yürütme karar› alm›ﬂt›r.

ÜYELER‹M‹Z, BOAT SHOW DAVET‹YELER‹N‹
ODAMIZDAN TEM‹N ETT‹
09-18 ﬁubat 2007 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen CNR
Expo Avrasya Boat Show davetiyelerini ve 17 - 25 ﬁubat
2007 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen, NTSR Uluslararas› Fuar'›n Organizasyonunu yapt›¤› Uluslararas› ‹stanbul
Boat Show davetiyelerini siz üyelerimiz için temin ederek
da¤›t›m›n› yapt›k.

AS‹AN - PAS‹F‹C TECHN‹CAL EXCHANGE
AND ADVISORY MEET‹NG ON MAR‹NE
STRUCTURES KONFERANSI
Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Ahmet Ergin'in de bulundu¤u, Asian - Pasific Technical Exchange and Advisory
Meeting on Marine Structures (TEAM);
• 21. Konferans 10 - 13 Eylül 2007 tarihleri aras›nda
Japonya'n›n Yokohama kentinde yap›lacakt›r.
• 22. Konferans ise 2008 y›l›nda ‹stanbul'da
gerçekleﬂtirilecektir.

ODADAN HABERLER

MESLEK ‹Ç‹ E⁄‹T‹M KURSLARIMIZ DEVAM ED‹YOR
RH‹NO ‹LE 3 BOYUTLU MODELLEME KURSLARI YAPILDI
"Rhino ile 3 Boyutlu Modelleme" kursunun dördüncüsü, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Bilgisayar Laboratuar›nda 3 - 4 Mart Cumartesi-Pazar günleri yap›ld›. 24 kiﬂinin kat›ld›¤› kursa
gösterilen yo¤un ilgi nedeniyle kursun beﬂincisi de
31 Mart – 1 Nisan 2007 Cumartesi – Pazar günleri
yap›ld›. 25 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen kurs siz
üyelerimizin talebi do¤rultusunda tekrarlanacakt›r.
Kurslara kat›lan üyelerimiz sertifikalar›n› Oda merkezimizden temin edebilirler.

‹ZM‹R ﬁUBE DE B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹
GEM‹ TASARIMI, MAXSURF KURSU
YAPILDI
‹zmir ﬁubemizden gelen yo¤un talep üzerine, 31
Mart - 1 Nisan 2007 Cumartesi-Pazar günleri “Bilgisayar Destekli Gemi Tasar›m›, Maxsurf” Kursu
yap›ld›. Kursa ‹zmir ve Marmaris’ten üyelerimiz ilgi
gösterdiler. Odam›z›n genel merkez d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdi¤i e¤itimler, Antalya ve Trabzon’da da
devam edecektir.

ÖRNEKLERLE YAT TASARIMI SEM‹NER‹
Gemi Mühendisleri Odas› & Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Denizcilik Kulübü iﬂbirli¤iyle,08 Mart 2007, Perﬂembe
günü Y›ld›z Teknik Üniversitesi Konferans Salonunda
Üyemiz Osman Tanju KALAYCIO⁄LU’nun sunumunu
yapt›¤› "ÖRNEKLERLE YAT TASARIMI" konulu seminer 200’ün üzerinde kat›l›mla baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi.
8 Mart 2007 tarihinde YTÜ Konferans Salonu'nda
yap›lan seminere çok say›da ö¤rencinin yan› s›ra sektörden ilgililer de kat›ld›. ‹ki saat kadar süren Seminerde, Istakoz (Lobster), Gulet, Tirol, Baltabaﬂ gibi klasik
çizgilere sahip ahﬂap yat tasar›mlar›n›n inﬂaat uygulamalar› ve kullan›m tecrübeleri anlat›ld›. Taka Yat tasar›m zincirinde 30 metre boya kadar, hafif, mukavim ve
denizci ahﬂap-epoksi yatlar bulunmaktad›r. Seminerde ayr›ca Taka Yat'›n yeni baz› CTP tasar›mlar›ndan
bilgiler de sunulmuﬂtur. Kalayc›o¤lu'nun tasar›mlar›
zerafet ve ustal›¤›n birlikteli¤inde denizcilik ve mukavemet üstünlükleri ile özellikle yurtd›ﬂ›nda iyi tan›nmaktad›r.
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TÜRK LOYDU VAKFI 47. GENEL KURULUNDA ODAMIZI
TEMS‹L EDECEK ÜYELER‹M‹Z BELL‹ OLDU
27 Nisan 2007 Cuma Günü yap›lacak olan Türk Loydu Vakf› Genel Kurulunda seçime kat›lacak olan
adaylar›m›z belirlendi. Ana yönetmeli¤imizin 50. maddesinde de belirtildi¤i üzere Oda yönetim kurulumuz taraf›ndan toplant›, adayl›k ve seçim takvimi oluﬂturuldu ve bu takvim posta ve e-posta yoluyla tüm üyelerimize duyuruldu.

13 Mart Sal› Günü Genel Üye Toplant›s› Yap›ld›
Geleneksel olarak düzenlenen genel üye toplant›s› Türk Loydu Vakf› bilgilendirmesi, soru ve öneriler gündemleriyle, 13 Mart 2007 Sal› günü saat
19.00’da Oda genel merkezinde topland›. Tüm
üyelerimizin kat›l›m›na aç›k olan toplant›ya Türk
Loydu Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yücel Odabaﬂ›, Yönetim Kurulu Üyeleri, ﬁükrü Faz›l Uzun,
Mustafa ‹nsel, Türk Loydu Vakf› ‹ktisadi ‹ﬂletmesi
Genel Müdürü ﬁevki Bak›rc› ve 50’ye yak›n üyemiz kat›ld›. Toplant› aç›l›ﬂ›n› yapan Genel Baﬂkan›m›z Sacit Demir, Türk Loydunun Gemi Mühen-

disleri Odas› taraf›ndan kuruldu¤unu, Vak›f yönetim kurulunda görev yapan üyelerimizin odam›z›
temsilen orada bulunduklar›n›, Türk Loydu’nun
kuruluﬂunda etkin olan Gemi Mühendisleri Odas›n›n, geliﬂiminde de etkin olaca¤›n› ve bu etkinli¤i art›racak her türlü çal›ﬂman›n odam›z ve üyelerimiz taraf›ndan yap›laca¤›n› vurgulayarak toplant›y› açt›. Türk Loydu Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yücel Odabaﬂ› görev yapt›klar› dönemde ‹ktisadi ‹ﬂletme ve Vak›fta gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalardan ve gelecek hedeflerinden bahsederek, bir
yönetim kurulu üyesinde bulunmas› gereken
özelliklerle ilgili izlenimlerini belirterek, aday olacak Gemi Mühendislerinin hangi çal›ﬂmalar içinde olmas› gerekti¤ine de¤indi.
Toplant›da, demokratik bir aday seçme sistemati¤ine sahip olan Gemi Mühendisleri Odam›z›n,
Türk Loydu Vakf›na en uygun adaylar› seçerek
Loydu’nu gelece¤e taﬂ›yacak ad›mlar› baﬂar›yla
yapaca¤›na dair görüﬂ birli¤ine var›ld›. Toplant›ya kat›lan tüm üyelerimize katk›lar› ve duyarl›l›klar› için teﬂekkür ediyor, önümüzdeki sürecin Ulusal Klas Kuruluﬂumuz ve Gemi Mühendisleri
Odam›z için hay›rl› olmas›n› diliyoruz.

18 Mart Pazar Günü Türk Loydu Vakf› Yönetim Kurulunda Odam›z› temsil edecek
adaylar için seçim yap›ld›
Aday olmak isteyen üyelerimiz 12 Mart’dan 16
Mart 2007 Cuma günü mesa-i bitimine kadar
adayl›k baﬂvurular›n› Odaya yaz›l› olarak yapt›lar.
Türk Loydu Vakf› Yönetim Kurulunda Odam›z›
temsil edecek adaylar›n belirlenmesi için yönetmeliklerimizde belirtildi¤i gibi bir seçim gerçekleﬂtirildi. 63 kiﬂilik seçici kurulun 60’›n›n kat›ld›¤›
seçimler Saat 10’da Oda Genel Merkezinde baﬂlad›. Ço¤unlu¤un sa¤lanmas› ile Divan Kurulu seçimi yap›ld›. Divan Kuruluna Tansel Timur, Hakan
Aydo¤du, ﬁebnem Helvac›o¤lu ve Emre Peﬂman
seçildiler. Daha sonra TL Vakf› Yönetim Kurulu
Aday adaylar›n›n tan›t›m›na geçildi, tan›tma ve
görüﬂ bildirme sürecinden sonra iki turlu bir seçim gerçekleﬂtirildi. Buna göre TL Vakf› Yönetim
Kurulunda Odam›z› temsil etmeye hak kazanan
adaylar soyad› alfabetik s›ras›na göre;
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1. Ahmet ARSLAN
2. Taﬂk›n Ç‹LL‹
3. Sacit DEM‹R
4. Mustafa ‹NSEL
5. Abdi KÜKNER
6. Ahmet PAKSOY
7. Lütfü SAVAﬁKAN
8. ﬁ. Faz›l UZUN
9. Ümit ÜLGEN
10. Tamer YILMAZ
ﬂeklinde belirlendi. Seçilen bu adaylar›m›za 27
Nisan 2007 Cuma günü Türk Loydu Konferans
Salonunda yap›lacak olan TL Vakf› Genel Kurulunda baﬂar›lar diliyoruz.

ODADAN HABERLER

‹K‹NC‹ ﬁUBEM‹Z‹ AÇTIK
ANTALYA ﬁUBEM‹Z AÇILDI
‹kinci ﬂubemiz olan Antalya ﬁubemizin aç›l›ﬂ› 24
ﬁubat 2007 Cumartesi günü yap›lm›ﬂt›r. Aç›l›ﬂa
Antalya Vali Yard›mc›s›, Konyaalt› Belediye Baﬂkan› Say›n Muhittin Böcek, Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, Denizcilik Müsteﬂarl›¤› Antalya Bölge Müdür
Yard›mc›lar›, Deniz Ticaret Odas› Antalya ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Hüsnü Çöllü,
Antalya Liman Baﬂkan› Ramazan Kaplan,
TMMOB Antalya ‹l Koordinasyon Kurulu Baﬂkan›
Ayhan Dolanay, Antalya Deniz Komutan›, Sahil
Güvenlik Komutanlar› ve ‹stanbul, ‹zmir, Marmaris ve Fethiye’den üyelerimiz kat›ld›. Yaklaﬂ›k 60
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kiﬂiyi bulan kat›l›mla gerçekleﬂen aç›l›ﬂta Genel
Baﬂkan›m›z Sacit Demir ve ﬁube Baﬂkan›m›z Zafer Ergül birer konuﬂma yapt›lar. ﬁube’de gerçekleﬂen aç›l›ﬂ töreninden sonra Marina’da bir
aç›l›ﬂ kokteyli yap›ld›.
Genel Baﬂkan›m›z Sacit Demir konuﬂmas›nda;
“Bildi¤iniz gibi Türkiye’deki bütün mühendis ve
mimarlar› bir çat› alt›nda toplamak, problemlerini
tart›ﬂ›p çözüm yollar› bulmak, mühendis ve mimarlar aras›ndaki kaynaﬂmay› ve birli¤i sa¤lamak
amac›yla 27 Ocak 1954 tarihinde Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i yasas› çerçevesinde
TMMOB kuruldu. Bunun akabinde 11 Aral›k 1954
tarihinde 1. Genel Kurulunu yapan Gemi Mühendisleri ülkemizde ilk mühendislik odas› olan Gemi
Mühendisleri Odas›’n› kurdu. O günün di¤er mühendis birliklerinin say›lar›na göre daha az say›da
üyesi olan ve 1953 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesinin Gümüﬂsuyu binas›nda kurulup faaliyetini sürdüren Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti’nin
toplam 79 üyesi bu odan›n örgütlenip kalk›nmas›nda büyük öncülük görevi üstlendi ve biz Gemi
Mühendislerinin bugün gurur kayna¤› olan Odam›z› faaliyete geçirdiler. Bu üyelerimizi her zaman minnetle an›yor, hayatta olanlara ki bunlardan birisi olan Prof. Dr. Kemal Kafal›’ya ve di¤erlerine daha nice sa¤l›kl› yaﬂam günleri diliyorum.

Ayn› zamanda tersanelerimizin say›s› da 120 leri
bulmuﬂ ve son tersaneler master plan› çerçevesinde daha bir çok bölgeye tersane kurulmas›
planlanmaktad›r. Bunlar›n bir k›sm› alt yap›lar›n›
kurmuﬂ ve yak›n bir zamanda da gemi inﬂaat›
alan›nda üretime geçecektir. Gemi inﬂaat›nda
2003’lü y›llarda dünya s›ralamas›nda 20’li s›ralardayken dünya s›ralamas›nda 4 y›l gibi k›sa bir sürede 8. s›raya gelmiﬂ bulunmaktay›z. Bunu ilk s›ralara taﬂ›mak için gerekli bütün çabalar› göstermek biz gemi mühendislerinin ana hedefi olacakt›r. Bunu k›sa zamanda azimle çal›ﬂarak baﬂaraca¤›m›za inan›yorum. Unutmamak gerekir ki; ge-
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Yaﬂam›n› yitirmiﬂ olan üyelerimize de Allah’tan
rahmet diliyorum.
Gemi Mühendisleri Odas›n›n 32. dönem yönetim
kurulunun 27 ﬁubat 1990 tarih ve 32.01 nolu toplant›s›nda TMMOB Gemi Mühendisleri Odas› ﬁube Yönetmeli¤i haz›rlama çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂ
ve 08.05.1990 tarihinde Odam›z›n ilk ﬂubesi olan
‹zmir ﬁubesi kurulmuﬂtur. Bunu takiben yurdumuzun baz› bölgelerinde GMO temsilcilikleri aç›lm›ﬂ ve Gemi Mühendislerinin gerekli olan iﬂlevlerinin daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülmesi sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. 24 ﬁubat 2007 tarihinde de
Odam›z›n ikinci ﬂubesini açm›ﬂ bulunuyoruz.
53. y›l›n› geride b›rakan Odam›z›n üye say›s›
2213’e ulaﬂm›ﬂ ve bu say› günden güne de h›zl›
bir ﬂekilde artmaktad›r. Gemi inﬂa sanayinde h›zl› bir geliﬂime giren Çin’de ise Gemi Mühendisleri Odas›n›n 29 bin üyesi ve 17 eyalette ﬂubesi bulunmaktad›r. Bizim de gemi inﬂa alan›nda daha
ileri noktalara gitmemiz için gemi mühendisli¤inin
önemini göstermemiz bak›m›ndan ﬂubelerimizin
say›s›n› art›r›p bu alandaki faaliyetlerimizi geniﬂletmemiz gerekmektedir.
Bildi¤iniz gibi gemi yüzen bir fabrikad›r. Bu fabrikan›n her bir bölümü ayr› bir mühendislik tasar›m›, hesab› ve yap›m› ister. Bu iﬂin yap›m› ve denetimi gemi mühendisleri taraf›ndan yap›l›r. Denetimin olmamas› durumunda gemi yap›m›ndan
iﬂletmesine kadar olan süreç içerisinde iﬂgücü,
hammadde ve do¤al kaynak israf› olur. Yani bir
noktada ülkenin kaynaklar›n›n boﬂ yere heba olmas› demektir. Ayr›ca denetimlerin yap›lmamas›,
denizde can ve mal güvenli¤i ile ilgili uluslararas› kural ve ölçütlerin ülkemizde yaﬂama geçirilmemesi durumu da do¤uraca¤›ndan uluslararas›
politika ve ticaret alan›nda sayg›nl›k ve maddi
kaynak yitirmemize neden olacakt›r. Bu yüzden
gemi projelerinin tasarlan›p haz›rlanmas›ndan,
yap›m›na kadar ayr›ca gemilerin iﬂletmesinde
karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n her aﬂamada çözümü ve
gemi mühendisli¤i hizmetinin etkin bir ﬂekilde
mutlaka yap›lmas›n› sa¤lamak gerekir. Bu da
Odam›z›n gerekli çabalar› ve hizmetleriyle gerçekleﬂecektir.
Ülkemizde yak›n bir zamana kadar ufak tonajda
gemiler yap›l›rken bugün 100 bin DWT gemilerin
k›za¤a konulma projeleri konuﬂulmaktad›r. 2002
y›l›nda 550 bin DWT olan gemi inﬂa kapasitesi
son dört y›lda yap›lan hamlelerle 1,5 milyon
DWT’a ç›km›ﬂt›r. Bu ülkemiz ad›na gurur vericidir.

mi inﬂa sanayisinin bugünkü duruma gelmesi bu
alanda yat›r›m yapan müteﬂebbislerimizin ve
özellikle de hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmayan gere¤inde gecesini gündüzünü ve hafta sonlar›n›
iﬂine vakfeden fedakâr gemi mühendislerimizin
eseridir. Ayr›ca ﬂunu da unutmamam›z gerekir ki;
gemi inﬂa sanayi katma de¤eri di¤er sanayi kollar›na göre çok yüksek olan bir sanayi dal›d›r.
Katma de¤eri 1’e 6’d›r. Bunun anlam› yan sanayinin de geliﬂimi demektir. Bugün itibariyle gemi
inﬂa sektörünün Türk ekonomisine y›ll›k katk›s› 4
milyar dolard›r. Di¤er sa¤lad›¤› bir katk›da istihdamd›r. Bugün iﬂsizli¤in ciddi bir hal ald›¤› ülkemizde böyle istihdam art›r›c› bir alan›n her yönüyle desteklenmesi gerekir.
Gemi inﬂaat›n›n bir yan kolu olan yat sanayi özellikle mega yat sanayinde Türkiye son y›llarda çok
büyük at›l›mlar yapm›ﬂ ve büyük baﬂar›lar elde
etmiﬂtir. Bunun en güzel cevab› dünya mega yat
sanayi s›ralamas›nda Türkiye’nin dördüncü s›raGemi ve Deniz Teknolojisi Say›:172
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ya oturmas›d›r. Antalya Bölgesi’nde yat imalat sanayindeki geliﬂmeleri ve yap›lan yat›r›mlar› da
hiçbir zaman göz ard› etmemek gerekir. Özellikle Serbest Bölgedeki say›lar› 8’i bulan yat tersaneleri baﬂ› çekmektedir. Bugün Türk Yat Sanayi
geliﬂmekte olan bir ülkenin yerel sanayilerinin yaﬂad›¤› sorunlar›n bir k›sm›n› yaﬂamakta olmas›na
ra¤men kendini rahatl›kla yurt d›ﬂ›na açabilmekte
ve yurtd›ﬂ›ndan da ilgi görmektedir. Antalya Bölgesi’nde bulunan tersanelerin de bugün hala çözülmemiﬂ ve belli bir zaman süreci içerisinde çözüm bekleyen bir tak›m problemleri bulunmaktad›r. ‹ﬂte burada bugün ﬂubesini açm›ﬂ oldu¤umuz Odam›z bu problemleri dile getirip, çözümler üretecektir. ﬁubemizin aç›l›ﬂ›n›n ülkemize ve
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hepimize hay›rl› u¤urlu olmas›n› diler, sayg›lar›m›
sunar›m” diyerek sözlerini bitirdi. Yeni kurulan ﬂubemizin baﬂkan› Zafer Ergül de aç›l›ﬂta konuﬂma
yapt›. Konuﬂmas›na aç›l›ﬂa gelen protokol ve misafirlere “hoﬂ geldin” diyerek baﬂlayan Ergül, Gemi Mühendisleri’nin gemi inﬂa sektörünün canlanmas›nda dinamo görevini yerine getirdi¤ine,
özellikle Antalya Serbest Merkezli yat üretiminin
Antalya’y› sadece Türkiye’nin de¤il dünyan›n yat
imalat merkezlerinden biri haline getirdi¤ini, Manavgat’›n da yeni bir Yat imalat ve tamir-bak›m
merkezi haline gelmesiyle Antalya’y› bu alanda
daha ileriye taﬂ›yaca¤›n› vurgulad›. Rekabetin ve
geliﬂen teknolojinin yat inﬂa ve tamir-bak›m sektörüne olan etkilerinin Gemi Mühendislerine olan
ihtiyac› artt›rd›¤›, Gemi Mühendislerinin sektörün
içinde ve yönetiminde olmas›n› gerektirdi¤i belirtti. Bu do¤rultuda Antalya Serbest Bölgesi’nde
Gemi Mühendislerinin say›s›n›n h›zla artt›¤› ve biraz da bu nedenle, ﬁube binas›n›n yer seçiminde
onlara yak›n olman›n amaçland›¤›n› anlatt›. Antalya’da Gemi Mühendisleri Odas›’n›n temsil edilmesinin 1980 ‘li y›llar›n baﬂlar›nda Say›n Selçuk
SARI’yla baﬂlad›¤› ve bugüne kadar bu anlamda
vermiﬂ oldu¤u hizmetlerden dolay› kendisine konuklar huzurunda teﬂekkür eden Ergül, Antalya’da geliﬂen Gemi Mühendisleri oluﬂumunun
ﬁube yönetimine de yans›yarak bayra¤›n gençlere devredilmesinin kaç›n›lmaz oldu¤unun da alt›n› çizdi. Aç›l›ﬂa kat›lan tüm konuklara teﬂekkür
ederek konuﬂmas›n› tamamlayan Zafer Ergül’e
ve onun ﬂahs›nda yönetim kurulu üyelerine de
tekrar baﬂar›lar dileriz.

10 Mart 2007’de yeni aç›lan Antalya ﬁubemizi ziyaret eden Denizcilik Müsteﬂarl›¤› Yönetimi Odam›z› kutlayarak iyi dileklerde bulundular. Toplant›ya, Denizcilik Müsteﬂar Yard›mc›s› Hasan Naibo¤lu, yeni Müsteﬂar Yard›mc›s›
Hamza Taﬂkeser, Gemi ‹nﬂa ve Tersaneler
Genel Müdürü Sami Kabaﬂ, Teftiﬂ Kurul Baﬂkan› Zeki Çitçi, Bakanl›k Özel Kalem Müdürü
Sinan Kuﬂçu, Antalya Bölge Müdürü Caner
Arseven, ‹zmir Bölge Müdürü Selçuk Sert,
GSK Uzman› Kemal Yeﬂil ve Oda Merkez ve
Antalya ﬁube Yönetimi kat›ld›.

YÖNET‹M KURULUMUZ ULAﬁTIRMA
BAKANI SAYIN B‹NAL‹ YILDIRIM’I
Z‹YARET ETT‹
6 Mart 2007 tarihinde Genel Baﬂkan›m›z Sacit
Demir, Baﬂkan Yard›mc›m›z Mustafa Zorlu ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz Yücel Erdem ve Abdi Kükner Ulaﬂt›rma Bakan›m›z Say›n Binali Y›ld›r›m’› makam›nda ziyaret etti. Ziyarette, Oda
Gecemize kat›larak bizleri destekleyen Say›n
Bakan›m›za teﬂekkür edildi. Görüﬂmeye Denizcilik Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz, Müsteﬂar Yard›mc›s› Hasan Naibo¤lu ve DLH Genel Müdürü
Ahmet Arslan da kat›ld›. Yap›lan görüﬂmede
sektörümüzün sorunlar›, çözüm önerileri ve
Odam›z›n sektöre olan destekleri konuﬂuldu.
Say›n Bakan›m›z Odam›z›n faaliyetlerini yak›ndan takip etti¤ini, Odam›z›n art›k her alanda etkin oldu¤unu ve bu etkinli¤ini art›rarak devam
ettirmesi gerekti¤ini vurgularken, Baﬂkan›m›z
Sacit Demir, Gemi ‹nﬂa Sanayinin geldi¤i yerin
çok önemli oldu¤unu ve sektörün bu konuma
ulaﬂmas›nda Gemi Mühendislerinin ve onlar›n
tek meslek örgütü olan Gemi Mühendisleri
Odas›n›n büyük pay› oldu¤unu söyledi.

EXPOSHIPPING EUROPORT EURASIA
2007 FUARI
Türk Denizcili¤inin uluslararas› düzeyde buluﬂtu¤u, Deniz Ticaret Odas›n›n himayesinde organize
edilen Exposhipping Europort Eurasia 2007, 9.
Uluslararas› Denizcilik Fuar› 25 – 29 Nisan 2007
tarihinde gerçekleﬂecek.
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ANTALYA ﬁUBEM‹ZE MÜSTEﬁAR
Z‹YARET‹

Sektördeki bilgi paylaﬂ›m›n› art›rmak, müﬂteri iliﬂkilerini geliﬂtirmek, üretici firmalar›n uluslararas› anlamda tan›t›m›n› sa¤lamak, yeni giriﬂimcilerin sektöre kat›lmas›n› sa¤lamak, yabanc› iﬂbirliklerinin
oluﬂmas›n› sa¤lamak, Türk Denizcilik Sektörünün,
kapasitesini dünya denizcili¤i ile tan›ﬂt›rmak için
bu y›l 9. kez düzenlenen Exposhipping Europort
Eurasia 2007 fuar›nda Odam›z›n da bir stand› yer
alacak. Kat›lmak isteyen üyelerimiz davetiyelerini
Oda merkezinden temin edebilirler.
‹stanbul Fuar Merkezi / ‹stanbul Expo Center
Yeﬂilköy
Salon / Hall 9 – 10
Ziyaret Saatleri / Visiting Hours :
25 Nisan / April
12:00 – 18:00
26, 27, 28 Nisan / April 10:00 – 19:00
29 Nisan / April
10:00 – 16:00

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLU OLSUN
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü Kutlu Olsun.
Sektörümüzde çal›ﬂan tüm kad›nlar›n "8 Mart
Dünya Kad›nlar Gününü" kutluyoruz, kad›n ve
erkeklerin yaﬂam›n her alan›nda birlikte ve
yan yana olmalar›n› diliyoruz.
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BAﬁKANIMIZ UFUK ÖTES‹
PROGRAMINA KONUK OLDU

GEM‹ MÜHEND‹SLER‹ ODASINDAN
MESLEK‹ K‹TAPLAR

Mehmet Ali Güller’in haz›rlay›p sundu¤u Ufuk
Ötesi, 27 Mart Sal› akﬂam› saat 21:00’de Ulusal
Kanal’da canl› olarak yay›nland›. Ulusal Denizcilik Politikalar›m›z Ufuk Ötesi’nde masaya yat›r›ld›.
“Neden Ulusal Denizcilik?”,“Denizcilik sektörünün geliﬂmesi için neler yap›lmal›?”,“Gemi ‹nﬂas›nda, dünyadaki yerimiz nedir?”, “Denizcilik
Bakanl›¤› neden kurulam›yor?”, “Deniz filomuz
uluslararas› seviyenin neresinde?”, “Türk Deniz
Gücü neden önemli?” sorular›na cevap arand›¤›
programda Genel Baﬂkan›m›z Sacit Demir, Türk
Loydu Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr.
Yücel Odabaﬂ›, Emekli Amiral Tanju Erdem, Efes
Yatç›l›k Genel Müdürü Azmi Bilen konuk oldu.

Üyelerimize süreli yay›n›m›z olan Gemi ve Deniz
Teknolojisi dergisinin yan› s›ra teknik yay›nlar da
sunmak amac›yla yaklaﬂ›k 7 ayd›r çal›ﬂmalar› ve
haz›rl›klar› süren iki kitap haz›rl›yoruz.
Bunlardan ilki Haziran ay›nda bas›lacak olan “Bilgisayar Destekli Gemi Tasar›m›, Maxsurf” kitab›.
Bu kitap odam›z›n verdi¤i e¤itimlerde üyelerimizden gelen talebe uygun olarak haz›rlanmaktad›r.
Di¤er kitap ise sektörümüzde y›llarca eksikli¤i
hissedilen “Gemi Mühendisli¤i El Kitab›d›r”. Y›l
sonunda bas›ma girmesi planlanan Gemi Mühendisli¤i El Kitab›nda bölüm yazarl›¤› yapan üniversitelerimizin de¤erli ö¤retim üyelerine teﬂekkür
ederiz. El Kitab›m›z›n bölüm yazarlar› aﬂa¤›daki
ﬂekilde belirlenmiﬂtir.

ANTALYA ﬁUBEM‹ZE BAKAN Z‹YARET‹

1. GEM‹ GEOMETR‹S‹
YAZARLAR:Prof Dr. Kadir Sar›öz,
Y. Doç. Dr. Cemil Dikili, Y. Doç. Dr. Bar›ﬂ Barlas
2. H‹DROSTAT‹K VE STAB‹L‹TE
YAZARLAR: Doç. Dr. Hakan Aky›ld›z,
Doç. Dr. Hüseyin Y›lmaz
3. GEM‹ MUKAVEMET‹
YAZARLAR: Prof. Dr. Ahmet Ergin,
Y. Doç. Dr. Ertekin Bayraktarkatal
4. D‹RENÇ VE SEVK
YAZARLAR: Prof. Dr. Mesut Güner, Doç. Dr. ﬁakir Bal
5. GEM‹ HAREKETLER‹
YAZARLAR: Prof. Dr. Abdi Kükner,
Prof.Dr. Serdar Beji, Prof.Dr.Ahmet D. Alkan
6. DEN‹ZC‹L‹K
YAZARLAR: Prof. Dr. Kadir Sar›öz,
Prof. Dr. Abdi Kükner
7. GEM‹ KONSTRÜKS‹YONU
YAZARLAR: Y. Doç. Dr. Yalç›n ÜNSAN,
Y. Doç. Dr. ‹smail Bayer
8. GEM‹ MAK‹NALARI:
YAZAR: Prof. Dr. Nihat TEK‹N
9. GEM‹ YARDIMCI MAK‹NALARI
YAZAR: Prof. Dr. Selma ERG‹N

28.03.2007 günü Antalya’ya gelen Ulaﬂt›rma
Bakan› Say›n Binali YILDIRIM, önce, Antalya
Serbest Bölgesi içinde bulunan bir tersaneyi ziyaret etmiﬂ ve omurgas› k›za¤a yeni konulan bir
teknenin ilk kayna¤›n› yapt›. Daha sonra Gemi
Mühendisleri Odas› Antalya ﬁubesini ziyaret
eden Bakan Y›ld›r›m ve yan›ndaki heyet, kalabal›k bir gazeteci gurubuyla birlikte, Gemi Mühendisleri Odas› Genel Baﬂkan› Sacit Demir, Yönetim Kurulu üyesi Abdi Kükner ve GMO Antalya
ﬁube Yönetim Kurulu üyeleri taraf›ndan misafir
edildi.

ODAMIZIN LOKAL‹
ÜYELER‹M‹Z‹N H‹ZMET‹NDE
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ile birlikte GMO
Antalya ﬁubesini ziyaret eden di¤er ilgililerden
baz›lar› ﬂunlar oldu: Denizcilik Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz, Denizcilik Müsteﬂar Yard›mc›s› Hasan Naibo¤lu, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Antalya ‹l
Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Antalya Denizcilik Bölge Müdürü Caner Arseven.
Ulaﬂt›rma Bakan› ve yan›ndaki heyet, GMO Antalya ﬁubesi’nde GMO merkez ve ﬂube yönetim
kurlu üyeleri ile sohbet ettikten sonra, Antalya
Deniz Ticaret Odas›’n›n düzenledi¤i bir toplant›ya kat›lmak üzere Gemi Mühendisleri Odas› Antalya ﬁubesinden ayr›ld›.
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Hafta sonlar› ve hafta içi akﬂamlar› da Odada hoﬂca vakit geçirebilmeleri için Lokalimiz
üyelerimizi beklemektedir. Pazartesi günü
hariç hafta içi 24:00’e kadar, hafta sonu ise
12:00 – 20:00 saatleri aras›nda aç›k olan lokalimize tüm üyelerimizi bekliyoruz.

ENDAZE BÜLTENLER‹M‹Z YAYINLANDI
2 Mart ve 30 Mart tarihli 2 yeni endaze bültenimiz
yay›nlanm›ﬂt›r. Endazelerimize web sayfam›zda
endaze bültenleri bölümünden eriﬂebilirsiniz.

ODADAN HABERLER

Derleyen: Emrah Erginer, Nihat Tozman

‹zmirﬁube’den...
5 Ocak 2007
‹stanbul Teknik Üniversitesi Dekan› Prof. Dr.
Ömer Gören, Dekan yard›mc›lar› Prof. Dr. Kadir
Sar›öz ve Doç. Dr. Hakan AKYILDIZ ‹zmir ziyaretleri s›ras›nda ﬂubemizi de ziyaret ettiler.

2 ﬁubat 2007
16 Ocak 2007
Yeni baﬂlayacak sezon öncesi yap›lacak haz›rl›klar›n ele al›nmas›, teknelerde yaﬂanabilecek sorunlar›n tespiti ve çözüme yönelik fikir al›ﬂveriﬂi
yap›labilmesi amac›yla sektör temsilcilerinin kat›l›m› ile Denizcilik Müsteﬂarl›¤› ‹zmir Bölge Müdürü Selçuk Sert taraf›ndan Marmaris’te toplant› düzenlenmiﬂtir. Toplant›ya Odam›z› temsilen Bodrum ‹lçe Temsilcimiz Fuat Turan ve Marmaris ‹lçe
Temsilcimiz Ayd›n Sönmez kat›lm›ﬂlard›r.

360 Derece Tarih Araﬂt›rma Grubunun Projesi olan ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan Pusula Yatç›l›k/Ahmet Kuﬂcan‘da inﬂa
edilen ve projeleri ve tasar›m› ‹zmir ﬁubemizce yap›lan ‹STANBUL KANCABAﬁI inﬂaat›
bitmiﬂtir. Kontrollerini ﬁubemiz ve Türk Loydu
ortak yapm›ﬂt›r. ‹stanbul Kancabaﬂ’› ‹zmir Belediyesi taraf›ndan ‹stanbul’a hediye edilecektir. Tarihte önemi olan ve unutulmuﬂ tekne
formlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›ndaki katk›lar›ndan dolay› 360 Derece TAD’ne teﬂekkür ediyoruz.

16–22 Ocak 2007
EXPO 2015 Organizasyonunun ‹zmir’de gerçekleﬂmesi için yürütülen çal›ﬂmalar neticesinde; 14-22 Ocak 2007 tarihlerinde Tayland Chiang Ma-i ﬂehrinde “Tayland Uluslararas› Bahçecilik Sergi ve Fuar›” nedeniyle düzenlenecek olan Türk Haftas›’na ülkemiz ve ‹zmir’i
temsilen ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi kat›lm›ﬂ
ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin daveti üzerine TMMOB’ne ba¤l› Meslek Odalar›n›n ‹zmir
ﬁube Baﬂkanlar› da bu geziye kat›lm›ﬂlard›r
(12 oda baﬂkan›). ‹zmir ﬁubemiz taraf›ndan
yeniden tasarlanan ‹zmir Kay›¤›’da Tayland
hükümetine ‹BB’nce hediye edilmiﬂ ve Türk
Bahçesi’nde sergilenmiﬂtir. Bu geziye odam›z›
temsilen ‹zmir ﬁubemiz Yönetim Kurulu Baﬂ-
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kan› K. Emrah Erginer kat›lm›ﬂt›r. Resimde ‹zmir’de ki 12 Oda Baﬂkan› ve ‹BB Genel Sekreteri görülmektedir.

ODADAN HABERLER

5 ﬁubat 2007
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi için ﬁubemizce tasarlanan Çöp Toplama Gemisi’nin sunumu ‹BB’de yap›lm›ﬂt›r. Sunuma Belediye yetkilileri ve Oda Yönetim
Kurulu kat›lm›ﬂ olup Sunumu Proje Koordinatörü olarak K. Emrah Erginer gerçekleﬂtirmiﬂtir.

9 ﬁubat 2007
Ev sahipli¤ini EBSO’nun yapm›ﬂ oldu¤u, Türk
Loydu Vakf› ‹ktisadi ‹ﬂletmesi’nin düzenledi¤i
“CE Sertifikasyonu” hakk›nda toplant› yap›lm›ﬂt›r. Bu toplant›ya sektörden büyük ilgi gösterilmiﬂ, odam›z› temsilen de Yönetim Kurulumuz kat›lm›ﬂt›r.

13-14 ﬁubat 2007
‹zmir ﬁubemiz Yönetim Kurulu Baﬂkan›
K. Emrah Erginer, Marmaris, Bodrum,
Fethiye’de ki temsilcilik ve irtibat bürolar›n› sorunlar›n› dinlemek üzere ziyaret
etti. Fethiye temsilcimiz ‹. Mustafa K›sar, üyemiz Fatma K›sar ve Ayd›n Temsilcimiz ve Turk Loydu sörveyörü Ayd›n
Sönmez’e desteklerinden dolay› teﬂekkür ediyoruz.

23-24 Mart 2007
Merkez Yönetim kurulumuzdan Genel Sekreter Tamer Y›lmaz, Genel Sayman Binnur Özmen ve Merkez ‹dari Sorumlusu Yeﬂim Y›ld›z, ‹zmir ﬁubemizi ziyaret ettiler. Ortak olarak yap›lan yönetim kurulu
toplant›s›nda yap›lmas› planlanan etkinlikler ve sorunlar görüﬂüldü.

31 Mart-1 Nisan 2007
‹zmir ﬁubemiz’de, ‹zmir ﬁubesi Sekreteri
Nihat Tozman’›n katk›lar›yla “Bilgisayar
Destekli Gemi Tasar›m›, Maxsurf” Kursu
düzenlendi. Kursu YTÜ Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Hüseyin Y›lmaz verdi.
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Derleyen: ‹lker Civelek

Antalya ﬁube’den...
24 ﬁubat 2007, ﬁube Aç›l›ﬂ›
Antalya ﬁubemizin aç›l›ﬂ program› 24 ﬁubat
2007 Cumartesi günü önce oda merkezinde yap›lan geniﬂ kat›l›ml› bir törenle baﬂlam›ﬂ daha
sonra Setur Marina içinde yer alan tesiste güzel
bir kokteyle devam etmiﬂtir. Aç›l›ﬂ program›na
‹stanbul’dan gelip bu günde bizi yaln›z b›rakmayan GMO Merkez yönetim kurulu üyeleri ile sektöre bugüne kadar çok emek veren meslektaﬂlar›m›z Antalya ve çevresinde denizcilikle ilgili tüm
kurum ve kuruluﬂlar›n temsilcileri ve üyelerimiz
kat›lm›ﬂt›r. Aç›l›ﬂa Antalya Vali Yard›mc›s›, Konyaalt› Belediye Baﬂkan›, Antalya Cumhuriyet
Baﬂsavc›s›, Denizcilik Müsteﬂarl›¤› Antalya Bölge Müdür Yard›mc›lar›, Deniz Ticaret Odas› Antalya ﬁubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis
Baﬂkan›, Antalya Liman Baﬂkan›, TMMOB Antalya ‹l Koordinasyon Kurulu Baﬂkan›, Antalya Deniz Komutan›, Sahil Güvenlik Komutanlar› ve ‹stanbul, ‹zmir, Marmaris ve Fethiye’den üyeleri-

miz kat›ld›. Yaklaﬂ›k 60 kiﬂiyi bulan kat›l›mla gerçekleﬂen aç›l›ﬂta Genel Baﬂkan›m›z Sacit Demir
ve ﬁube Baﬂkan›m›z Zafer Ergül birer konuﬂma
yapt›lar. Akﬂamki programda da Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Antalya ﬁube Yönetim Kurulu üyeleri ve ‹stanbul’dan gelen ve Antalyal›
baz› konuklar bir akﬂam yeme¤inde beraber olmuﬂlard›r.
Yeni baﬂlayacak sezon öncesi yap›lacak haz›rl›klar›n ele al›nmas›, teknelerde yaﬂanabilecek
sorunlar›n tespiti ve çözüme yönelik fikir al›ﬂveriﬂi yap›labilmesi amac›yla sektör temsilcilerinin
kat›l›m› ile Denizcilik Müsteﬂarl›¤› ‹zmir Bölge
Müdürü Selçuk Sert taraf›ndan Marmaris’te toplant› düzenlenmiﬂtir. Toplant›ya Odam›z› temsilen Bodrum ‹lçe Temsilcimiz Fuat Turan ve
Marmaris ‹lçe Temsilcimiz Ayd›n Sönmez kat›lm›ﬂlard›r.

10 Mart 2007, Denizcilik Müsteﬂarl›¤› Heyeti Ziyareti
Denizcilik Müﬂteﬂarl›¤› Çal›ﬂma Toplant›s› için
Antalya’da bulunan Denizcilik Müﬂteﬂarl›¤› Heyeti 10.03.2007 tarihinde Odam›z› ziyaret etmiﬂlerdir. Bu ziyarette meslektaﬂlar›m›z Denizcilik Müﬂteﬂar Yard›mc›s› Hasan Naibo¤lu,
Müsteﬂar Yard›mc›s› Hamza Taﬂkeser, Gemi
‹nﬂaa ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabaﬂ’›n yan› s›ra Denizcilik Müsteﬂarl›¤› Teftiﬂ
kurulu Baﬂkan› Zeki Çiftçi, Bakanl›k Özel Kalem
Müdürü Sinan Kuﬂçu, Antalya Denizcilik Bölge
Müdürü Caner Arseven, ‹zmir Denizcilik Bölge
Müdürü Selçuk Sert, GMO Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Sacit Demir ve Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi Sevilay Can ile ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimiz haz›r bulunmuﬂlard›r. Daha sonra çal›ﬂma toplant›s›n›n sürmesi nedeniyle heyetin bir
k›sm› ayr›lm›ﬂ ve Say›n Hasan Naibo¤lu ve Ze-
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ki Çiftçi ile Merkez ve ﬁube Yönetim Kurulu
üyelerimiz bir ö¤len yeme¤inde birlikte olmuﬂlard›r.

TMMOB Antalya ‹li ‹l Koordinasyon Kurulu Baﬂkan› Ayhan DOLANAY eﬂli¤inde üç kiﬂilik bir heyet beraberinde Odam›z Yönetim Kurulu üyeleri
Antalya Serbest Bölge ‹ﬂleticileri Genel Müdürü
Fikri Bayhan ziyaret edilmiﬂ ve Serbest Bölge
aktiviteleri ile ilgili brifing al›nm›ﬂt›r. Brifing ard›ndan Serbest Bölge içinde yer alan yat üretim firmalar›ndan baz›lar› gezilmiﬂ ve burada görev
yapan gemi mühendisi meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan bilgi aktar›lm›ﬂt›r. Daha sonra bu heyette yer
alan IKK heyeti odam›z› ziyaret etmiﬂlerdir.

ODADAN HABERLER

21 Mart 2007, TMMOB ‹l Koordinasyon Kurulu
ile Serbest Bölge ve ﬁube Ziyareti

28 Mart 2007, Ulaﬂt›rma Bakan›m›z Say›n Binali YILDIRIM’›n
Antalya Program›
Ulaﬂt›rma Bakan›m›z meslektaﬂ›m›z Say›n Binali
YILDIRIM 28.03.2007 tarihinde Antalya’y› ziyaret
etmiﬂlerdir. Bu ziyaretinde sabah saat 9:45’te Antalya Serbest Bölge içinde faaliyet gösteren Yener Yat firmas›nda H›rvatistan’a 2008 y›l›nda teslim edilmek üzere ayn› zamanda inﬂa edilecek iki
adet teknenin omurgas›na ilk kaynak törenine kat›lm›ﬂ ve ilk kayna¤› bizzat yapm›ﬂt›r. Bu teknelerin çelik gövde imalatlar› ve kontrol mühendisli¤i
ayn› zamanda üretim de yapan tescili bürolar›m›zdan B‹LGEM Mühendislik taraf›ndan yap›lmaktad›r. Say›n Bakan›m›za ve Müsteﬂarl›k heyetine bu tekneler hakk›nda bilgi B‹LGEM Ltd orta¤› üyemiz ‹lker C‹VELEK taraf›ndan verilmiﬂtir.
Say›n Bakan daha sonra Denizcilik Müsteﬂarl›¤›
Antalya Bölge Müdürlü¤ü’nü ziyaret etmiﬂ ve bilgi alm›ﬂt›r. Buradan haraketle beraberindeki heyetle saat 10:30’da Gemi Mühendisleri Odas›,
Antalya ﬁubesini ziyaret etmiﬂtir. Bu ziyareti s›ras›nda odam›za Denizcilik Müsteﬂar› Say›n ‹smet
Y›lmaz, Müsteﬂar Yard›mc›s› Say›n Hasan Naibo¤lu, Antalya Valisi Say›n Allaaddin Yüksel, Antalya ‹l Emniyet Müdürü Say›n Feyzullah Arslan,
Antalya Denizcilik Bölge Müdürü Caner ARSEVEN, Antalya Liman Baﬂkan› Ramazan KAPLAN
eﬂlik etmiﬂlerdir. Bu ziyaret esnas›nda Genel Baﬂkan›m›z Sacit Demir ve Merkez Yönetim Kurulu

üyemiz Abdi Kükner ve Antalya ﬁube Yönetim
Kurulu haz›r bulunmuﬂlard›r. Say›n Bakan buradan ayr›ld›ktan sonra DTO Antalya ﬁubenin ola¤an Meclis Toplant›s›na kat›lm›ﬂ ve burada Antalya Denizcili¤inin sorunlar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Toplant›da
DTO ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hüsnü Çöllü’nün Antalya Denizcili¤i hakk›nda verdi¤i bilgilerden sonra Denizcilik Müstaﬂar› Say›n ‹smet Y›lmaz, Antalya Valisi Say›n Alaaddin Yüksel ve ard›ndan Ulaﬂt›rma Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m konuﬂma yapm›ﬂlard›r. Bu toplant›ya da GMO Antalya ﬁube Yönetimi olarak kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
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3 ﬁubat 2007 / Vira haber

‹DO’dan güvence
Deniz ulaﬂ›m›n›n yayg›nlaﬂmas› için ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesinin deste¤iyle son 2,5 y›lda 300
milyon dolarl›k yat›r›m yaparak y›ll›k yolcu say›s›n›
91 milyona taﬂ›yan ‹DO, yolcular›n›n can ve mal
güvenli¤ini, denizde do¤abilecek her türlü riske
karﬂ› teminat alt›na al›yor. Yolcular, iskeleye ad›m
atmalar›ndan ‹DO’nun faaliyet alanlar›n›n d›ﬂ›na ç›kana kadar genel ﬂartlar çerçevesinde sigortal›
olacak. H›zl› feribot ve deniz otobüslerinde daha
önce baﬂlat›lan sistem yolcu ve araba vapurlar›n›
da kapsayacak ﬂekilde geniﬂletildi. Buna göre yolcular terör sald›r›s›, yang›n, batma, ›slanma, yaralanma veya h›rs›zl›k gibi baﬂlar›na gelebilecek her
türlü olaylara karﬂ› sigortal› olacak. ‹DO’yla seyahat
eden yolcular›n can ve mal güvenli¤inin her türlü
riske karﬂ› teminat alt›na al›nmas›yla ilgili bilgi veren ‹DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, denizde do¤abilecek maddi ve manevi ma¤duriyetlerin önüne
geçmek istediklerini belirterek, uygulaman›n koﬂulsuz müﬂteri memnuniyeti sa¤lama amac› taﬂ›d›¤›na iﬂaret etti.

‹DO yolcular›na uygulanacak sigorta teminat›n›n
uluslararas› sigorta piyasas›nda al›nan en geniﬂ
güvenceleri içerdi¤inin bilgisini veren ‹DO Genel
Müdürü, “Yolcular›m›z gemiye bindikleri andan
tahliyelerine kadar geçen sürede her türlü riske
karﬂ› sigortal›d›r. Gemilere inip binerken yaralanma, sald›r›, ölüm veya h›rs›zl›k dahil her türlü riske
karﬂ› sigortal› olacak” dedi.

7 ﬁubat 2007 / Vira haber

ABD’de Bart›n yatlar› gözde, Bart›n'da imal edilen
yatlar, ABD'de 1 milyon dolara al›c› buluyor.
Armoni Tersanesi ve Armoni Yatç›l›k Yönetim Kurulu Baﬂkan› Haluk Uçar, Bart›n’›n Karasu Köyü
Bo¤az Mahallesi’ndeki tersanelerinde, yat ve gemi yap›m›na 16 ay önce baﬂlad›klar›n› söyledi.
Armoni Tersanesi’nde, ilk etapta 40 kiﬂiye istihdam sa¤lanmas›n›n kentte ekonomik canl›l›¤a yol
açt›¤›na iﬂaret eden Uçar, ﬂöyle konuﬂtu: “Bu yat,
dünyan›n en h›zl›s›d›r. Bugüne kadar 7 adet yat
ve mega yat yapt›k. Benzerlerinden 3 milyon dolar düﬂük fiyatla 1 milyon dolara ABD’de ismi
aç›klanmayan ﬂirkete sataca¤›m›z yap›m› devam
eden Armoni 2 Bart›n Mega Yat›, 3 katl›, saatte
28-32 deniz mili h›za sahip.”
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Mersin'deki istihdam sorununa çözümün ad›:

Taﬂucu Tersanesi
Türkiye’nin ‘en büyük sorunlar›ndan birisi olarak
istihdam› gösteren Mersin Genç iﬂadamlar› Derne¤i (MEG‹AD) Baﬂkan› Kas›m Tanr›över, sorunun
yurt genelinde çözümü için iﬂveren üzerindeki
vergi yükünün azalt›lmas› gerekti¤ini kaydetti.
Tanr›över, Mersin’de istihdam›n ise Taﬂucu Tersanesi’nin yap›lmas›, Tar›m ihtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nin faaliyete baﬂlamas›, son dönemlerde
iptal edilen Tarsus-Kazanl› Turizm Yat›r›m Projesi’nin hayata geçmesi ve Mersin Liman›’n›n özelleﬂmesi ile mümkün olaca¤›n› savundu.
MEG‹AD olarak istihdama katk› sa¤lamak ad›na
genç giriﬂimcilere, yat›r›mda baﬂar›ya ulaﬂman›n
yollar›n› anlatma yönünde projeler geliﬂtirdiklerine
de¤inen Kas›m Tanr›över, bunun için Giriﬂimci 33
Genç ‹novatif Giriﬂimciler Yetiﬂtirilmesi Projesi’ni
baﬂlatt›klar›n› söyledi.
Mersin’de istihdam›n artmas› ad›na ciddi bir potansiyel bulundu¤unu ancak üretilen her projenin

BASINDAN HABERLER

7 ﬁubat 2007 / Dünya Gazetesi

bir ﬂekilde sekteye u¤ramas› nedeniyle sorunlar›n
aﬂ›lamad›¤›n› dile getiren Tanr›över, “Taﬂucu Tersanesi’nin yap›lmas›, Tar›m ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete baﬂlamas›, son dönemlerde iptal edilen Tarsus-Kazanl› Turizm Yat›r›m
Projesi’nin hayata geçmesi ve Mersin Liman›’n›n
özelleﬂmesi ile 10 binlerce kiﬂiye iﬂ imkan› sa¤lanacak” dedi.

21 ﬁubat 2007 / Finansal Forum

M‹L-GEM örnek oldu.
Pakistan, Türkiye ile iﬂbirli¤i yaparak minimum
4 korvet tipi savaﬂ gemisi yapmak istiyor.
Tasar›m ve entegrasyon ile tamamen ulusal kaynaklarla hayata geçirilen milli gemi projesi (M‹LGEM)
Pakistan’›n da gündeminde. Edinilen bilgiye göre,
Ocak ay› içinde Türkiye’ye gelen bir Pakistan heyeti, M‹LGEM projesi hakk›nda bilgi ald›. Türkiye minimum 4 savaﬂ gemisine iliﬂkin teklifi bu ay içinde Pakistan taraf›na sunacak ve Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›n›n davetlisi olarak Nisan ay›nda bir Pakistan
heyeti, Türkiye’ye gelerek teknik görüﬂmeler ve incelemede bulunacak.
Proje çerçevesinde Pakistan planlanan savaﬂ gemilerinden ilkinin Türkiye’de, di¤erlerinin Karaçi ‘de
yap›lmas›n› talep ediyor. Kendi MILGEM projesini
de geliﬂtirmek isteyen Pakistan, savaﬂ gemilerinin
tasar›m ve dizayn›nda da Türkiye ile iﬂbirli¤i yapmak istiyor.

Tamamen Türk tasar›m› ve Türk malzeme paketi
içinde yap›lmas› planlanan savaﬂ gemilerinin, hangi
ülke tersanelerinde yap›laca¤› konusu ise görüﬂmeler sonras›nda belli olacak. Söz konusu projenin
maliyetinin de görüﬂmelerin ard›ndan belirlenece¤i
belirtiliyor.
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8 ﬁubat 2007 / Referans

Türk tersanelerinin ihracat›
1.5 milyar dolara dayand›
Türk gemi inﬂa tersaneleri taraf›ndan 2004 y›l›nda
38 adet Türk bayrakl›, 43 adedi yabanc› bayrakl›
olmak üzere toplam 81 gemi inﬂa edilirken 2005
y›l›nda 34 adet Türk bayrakl› ve 45 adedi yabanc›
bayrakl› olmak üzere 79 gemi inﬂaat› gerçekleﬂtirildi. 2006 y›l› sonu verilerine göre ise 28 adet Türk
bayrakl› ve 40 adet yabanc› bayrakl› olmak üzere
68 geminin teslimat› yap›ld›.

Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i (G‹SB‹R) taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, 2007 y›l› tahminlerine göre
yeni tersanelerin devreye girmesiyle 500 bin
ton/y›l çelik iﬂleme kapasitesinin 700 bin tona,
2008’den sonra ise 1 milyon tona ç›kaca¤› ifade
edildi. Aç›klamada, yüzde 70-75 dolulukla üretim
yapmakta olan tersanelerin toplam ihracat getirisinin 1.5 milyar dolara yaklaﬂt›¤› da belirtildi.

10 ﬁubat 2007 / Hürriyet

En görkemli yatlar› yap›yoruz
gemiden 1.4 milyar dolar geliyor
Sanko’nun patronu Abdülkadir Konuko¤lu, yatç›l›kta da iddial›. Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen taraf›ndan aç›lan Avrasya Boat Show’da Konuko¤lu’nun
yüzde 70’le büyük ortak oldu¤u Vicem Yacht’›n
Baﬂkan Yard›mc›s› ve orta¤› Sebahattin Haf›zo¤lu,
2006’da ABD’ye 19 orta boy yat satt›klar›n› ve 23
milyon dolarl›k ihracat yapt›klar›n› söyledi.
ABD ve Avrupa’dan gelen sipariﬂler do¤rultusunda ﬂu anda 34 teknenin yap›m›n›n devam etti¤ini
belirten Sebahattin Haf›zo¤lu, ABD’de ortaboy yat
sat›ﬂ›nda ilk 5’te olduklar›n› söyledi.
EN PAHALI TEKNE: Yerli ve yabanc› 180 firmas›n›n
kat›ld›¤› fuar, 16 bin metrekare net stand alan›yla
bu güne kadar gerçekleﬂtirilen yatç›l›k fuarlar›n›n
en büyü¤ü. Avrasya Boat Show Fuar›’ndaki en pahal› yerli tekne de Vicem Yacht taraf›ndan üretilen
"Kumsal". 1 milyon 750 bin Euro fiyatla sat›lan 17.7
metrelik teknenin maksimum h›z› saatte 29 knots.
Tüzmen, gemi inﬂa sektörünün 2002’de 600 milyon dolar olan ihracat›n›n, 2006’da 1.4 milyar dolara ç›kt›¤›n›, 30 milyon dolarl›k pazar›n 150 milyon
dolara yükseldi¤ini belirtti. Dünyan›n en önemli
iﬂadamlar›, sanayicilerinin art›k yatlar›n› Türkiye’de
imal ettirdiklerini belirten Tüzmen, bunun ucuzluktan de¤il kaliteden kaynakland›¤›n› vurgulad›. 50
metrenin üzerindeki yatlar›n Türkiye’de imal edilebilir hale geldi¤ini anlatan Tüzmen, "Dünyan›n en
ak›ll›, en önemli, en görkemli yat› olarak adland›r›-
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lan Malta ﬁahini burada yap›ld›. Gümrük muhafaza botlar›n›n hepsi Türk tersanelerinde yap›l›yor"
diye konuﬂtu.
HOB‹M BAKANLIK: Tüzmen, beraberindeki Yunanistan-Türkiye Ticaret Odas› Baﬂkan› Panagiotis Koutsikos, AKP ‹stanbul Milletvekili Cengiz Kaptano¤lu, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Denizcilik Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz, DENTUR Yönetim Kurulu Baﬂkan› Yavuz Sipahi, T‹M Baﬂkan› O¤uz Sat›c› ve CNR Fuarc›l›k Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ceyda Erem’le aç›l›ﬂ›
yapt›. Tekneleri tek tek inceleyen Tüzmen, zaman
zaman dümene de geçti. Standlar› dolaﬂ›rken Panagiotis Koutsikos’a iki tane yat sat›ld›¤›n› belirten
Tüzmen, esas mesle¤inin dalg›çl›k oldu¤unu, bakanl›¤› hobi olarak yapt›¤›n› da söyledi.

Asbestli gemiyi Türkiye asla kabul etmeyecek
Hollanda Çevre Bakan› Pieter van Geel, “Türkiye'nin, yap›s›ndaki asbest nedeniyle daha önce
giriﬂine izin vermedi¤i Otapan adl› yük gemisini
asbestten temizlenmesinden sonra da kabul etmeyece¤ini bildirdi¤ini” söyledi. Bakan van Geel,
geminin bu ay içinde Rotterdam Liman›nda asbestten temizlenmesine baﬂlanaca¤›n› ve bu iﬂlemin maliyetinin 4 milyon avroyu aﬂaca¤›n› belirtti.

Meksikal› sahibinin iflas etmesinden sonra yap›s›ndaki asbest nedeniyle hareketine izin verilmeyen
ve 7 y›l Amsterdam Liman›'nda tutulan kuru yük
gemisi Otapan, geçen y›l ‹zmir Alia¤a'daki bir Türk
firmas›na sökülmesi için sat›lm›ﬂ ve gemi yaz ortas›nda çekilerek Türkiye'ye yola ç›kar›lm›ﬂt›. Ancak
geminin yap›s›nda bir ton asbest oldu¤u duyulunca gemi Türk karasular›na sokulmad›.

BASINDAN HABERLER

10 ﬁubat 2007 / Yeni ﬁafak

13 ﬁubat 2007 / Eko Haber

Türkiye’de gemi inﬂa sektörü
Üç tarafl› denizlerle kapl› ve yaklaﬂ›k 8.333 km sahil
uzunlu¤u olan bir co¤rafyada yaﬂad›¤›m›z› bilmemize ra¤men, ne yaz›k ki bu muhteﬂem imkandan
yeterince faydalanamad›¤›m›z ortadad›r. ‹thalat ve
ihracat›m›z›n % 95’inin üzerindeki bölümü denizyoluyla yap›lmas›na ra¤men, bu yüklerin ancak %
24’ü Türk bayrakl› gemilerle yap›lmaktad›r. Yurtiçi
ulaﬂt›rma faaliyetleri içerisinde denizcili¤imizin pay›
sadece %4’dür. Yine nüfusumuzun takriben %
50’si, sanayimizin % 80’ine yak›n bölümü sahil kesimindeyken, iç taﬂ›mac›l›k yani kabotajda, deniz
ulaﬂt›rmas›n›n pay› %5, yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda ise
binde 3 civar›ndad›r. Bugün itibar›yla tersanelerimiz kamu, askeri ve özel tersaneler olmak üzere
Tuzla bölgesinde, Karadeniz, ‹zmit ve Çanakkale'dedir. Mevcut tersanelerimizin d›ﬂ›nda Trabzon
Çamburnu, Samsun, Karadeniz Ere¤li, ‹zmir Alia¤a- Hac›ahmeta¤a koyu, Mersin Taﬂucu-SEKA,
Adana BOTAﬁ- ‹ncirli mevki-i tersane projeleri tersanecili¤imizin geliﬂtirilmesi için projeleri haz›rlanan yeni gemi ve yat inﬂa alanlar›d›r. Bu çal›ﬂmalar
devam etmektedir. Ülkemizin bulundu¤u konuma,
sa¤lad›¤› co¤rafi avantajlara bakt›¤›m›zda dünya
ulaﬂt›rma hatlar›n›n odak noktas›ndad›r. Asya ve
Ortado¤u ülkelerinin birço¤u dünya ticaretine aç›lmak için Akdeniz'i, Karadeniz'i ve bo¤azlar›m›z›
kullanmak zorundad›rlar. 8.333 km. lik sahil band›m›z dünya ticaretinde söz sahibi olmam›z› sa¤layacak büyük bir f›rsatt›r. Bugün ülkemizden daha az
avantajl› konumda olan Malta, Yunanistan ve ‹talya
transit taﬂ›mac›l›kta denizyoluyla taﬂ›nan 10 milyonlarca ton yükün dünya çap›nda lojistik üssü ve aktarma liman› durumundad›r. Önemli gösterge
%44’ü 20 yaﬂ›n üzerinde olan deniz ticaret filomu-

zun dünyadaki yap›lanmaya uygun hale getirilebilmesi ve ortalama % 6 nispetinde büyüyen ekonomimizin asgari %3 oran›nda artan deniz ticaret
hacminin gerektirdi¤i tonaj art›ﬂ›na cevap vererek
mevcut durumunu (ithal ve ihraç yüklerimizin taﬂ›nmas›ndaki 1/4’lük pay›n›) muhafaza edebilmesi
için, mevcut deniz filomuzun %6 s›n›n her y›l yenilenmesi ve ayr›ca her y›l %3 nispetinde geniﬂlemesi gerekmektedir. Bu durum gemi inﬂa sanayimize
olan talep için önemli bir göstergedir.
Geçen ay Bursa'm›za BTSO’nun konu¤u olarak gelen Enerji ve Tabi-i Kaynaklar Bakan›m›z Sn. Hilmi
GÜLER'in verdi¤i bilgilere bakt›¤›m›zda çok yak›n
gelecekte ülkemiz bir enerji koridoru ve transfer istasyonu haline gelecektir.
Yumurtal›k Petrol Boru hatt›, Kerkük- Tiflis- Ceyhan
Petrol Boru hatt› ülkemizi petrolün transfer istasyonu haline getirmiﬂtir. Türkmen do¤al gaz› ve ‹ran
do¤algaz›n›n da ülkemize ulaﬂmas›yla, ülkemizin ihtiyac›ndan arta kalan› dünya pazarlar›na sunaca¤›m›z yeni bir imkan oluﬂturacakt›r.
Petrolün ve do¤algaz›n transfer istasyonu haline gelen ve gelecek olan Türkiye, bu ürünlerin dünya pazarlar›na taﬂ›nmas›ndan hak etti¤i pay› alabilmesi
ancak tersanelerimizde üretece¤imiz deniz ticaret filosuyla, müthiﬂ bir katma de¤ere sahip olaca¤›m›z
unutulmamal›d›r. Bu noktalar› gözden kaç›rmay›p
gelece¤e bu vizyonla bakabilirsek ne uluslar aras› finans kuruluﬂlar›na ihtiyac›m›z kal›r, ne cari aç›k belas› demoklesin k›l›c› gibi baﬂ›m›zda durur, ve ne de
iﬂsizlik sosyal düzenimizi ve bar›ﬂ›m›z› tehdit eder.
Hat›rlars›n›z bir zamanlar bir Alman "Su akar, Türk
bakar" demiﬂti. Yar›n da bir Japon ç›k›p "Deniz dalgalan›r, Türk efkarlan›r." demesin !
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15 ﬁubat 2007 / Referans

G‹SB‹R ve Germanischer Lloyd da Türk
Denizcilik Ödülleri sponsoru
Türk Gemi inﬂa sanayiinin sayg›n meslek örgütü
olan Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i'nin (G‹SB‹R)
"Kategori" sponsoru olmas›n›n ard›ndan Germanischer Lloyd’un da "Y›l›n Tanker Taﬂ›mac›l›k ﬁirketi" sponsoru oldu¤unu aç›klayan Lloyd’s List
Ewents ‹cra Kurulu Sözcüsü Peter Attwater, "Bu
organizasyon Lloyd’s List Türk Denizcilik Ödülleri
tasar›m›n›n Türk denizcilik dünyas›ndaki önemini
bir kez daha vurgulamaktad›r" dedi.
G‹SB‹R ve Germanischer Lloyd ile böylesine prestijli uluslararas› denizcilik ödülleri töreninin Bayraktar Denizcilik Grubu, Arkas, HSH Nordbank, Bureau Veritas, Lloyd’s Register ile çok daha ileri noktalara taﬂ›d›¤›n› belirten Peter Attwater, "Art›k tüm sirkülerler bas›lm›ﬂ ve üzerinde Türk Bayrak Yasas›’na
uygun yal›n ölçülerinde Türk bayra¤›yla biçimlenmiﬂ tan›t›m logolar›yla da on binlerce nüsha Deniz
Ticareti dergisi ve Gemi ‹nﬂa Sanayi dergisi vas›tas›yla okurlar›na da¤›t›lmaktad›r. Bir denizcilik ﬂirketi, bir formu doldurabilir ve daha fazla oy sa¤lanmas› için tüm personelinin imzal› olarak kat›l›m›n› da
sa¤layabilir. Bunlar› formlarda belirtilen faks numaralar›na göndermelisiniz veya kurye ile gönderebilirsiniz. Türk denizcilik dünyas› kendini Lloyd’s

List’in tüm dünya merkezlerine ulaﬂan say›lar›nda
kendini anlataca¤› gibi, bu olay güzel ülkenizin de
çok de¤erli bir tan›t›m› olacakt›r” dedi.

Türk tersaneleri kalitenin simgesi
G‹SB‹R Baﬂkan› Murat Bayrak Lloyd’s List Türk
Denizcilik Ödülleri’nin özellikle Türk gemi inﬂa sanayi-i ad›na çok derin bir önem taﬂ›d›¤›n› belirterek “Son y›llarda özellikle Avrupa’da Türkiye’de inﬂa edilen gemiler, kalitesiyle maliyet aç›s›ndan di¤er ülke tersanelerine olan avantaj›yla tercih edilir
olmuﬂtur. Türk gemi inﬂa tersaneleri kalitenin simgesi haline gelmiﬂlerdir. Lloyd’s List Türk Denizcilik Ödülleri'nin gelecek y›llarda Türk denizcili¤inin
baﬂar›lar›n› dünyaya yaymakta daha önemli görevler üstlenece¤ine inanmaktay›m" dedi.
Germanischer Lloyd Avrupa/ Ortado¤u/Afrika Bölge Genel Müdürü Torsten Schramm ise yapt›¤›
aç›klamada Türk gemi inﬂa sanayiini ve yard›mc›
sanayileri devaml› büyüme trendi içerisinde görmekten mutluluk duyduklar›n› belirtti. Schramm,
“Lloyd’s List Türk Denizcilik Ödülleri’nin sponsorlar› aras›nda yer almak bizim için bir onurdur" diye
konuﬂtu.

19 ﬁubat 2007 / Hürriyet

Türk denizalt›lar› geliyor
Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›n›n (SSM) öncelikli tedarik projeleri aras›nda
yer alan yeni tip denizalt› projesinde önemli bir ad›m daha at›ld›.
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›'n›n ihtiyac› için tedariki programlanan yeni tip denizalt› ihalesinde yar›ﬂacak yabanc› firmalar belirlendi. Savunma Sanayi
Müsteﬂarl›¤›n›n 6 adet havadan ba¤›ms›z tahrik sistemli denizalt› tedariki ihalesinde, bu alanda dünyan›n önde gelen 5 ülkesinin savunma ﬂirketi yar›ﬂacak. Fransa'dan Armaris, ‹talya'dan Fincantieri Cantieri Navali ‹taliani S.p.A, Almanya'dan HDW-MFI,
ABD'den Lockheed Martin Maritime System&Sen-
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sors ile ‹spanya'dan Navantia S.A, Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›ndan teklife ça¤r› dosyas› alarak ihalede ﬂans bulacak firmalar aras›nda yer ald›.
Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›n›n bir süre önce
uluslararas› duyuru ile ihaleye ç›kard›¤› denizalt›
projesi için 25 firma veya firma grubu bilgi istek
doküman› alm›ﬂt›. Yeni tip denizalt› tedariki ihalesini üstlenecek firma seçiminin bu y›l içinde sonuçland›r›lmas› bekleniyor.

‹DO, sipariﬂ verdi¤i 5 yeni deniz otobüsünün
tamamlanan 2 tanesini Singapur’da teslim ald›
‹DO, mevcut hatlarda daha kaliteli, h›zl› ve verimli
yolcu taﬂ›ma kapasitesini sa¤lamak üzere sipariﬂ
verdi¤i 5 yeni deniz otobüsünün tamamlanan 2 tanesini Singapur’da teslim ald›. Burak Reis 3 ve Kemal Reis 4 ad› verilen deniz otobüsleri Mart ay› baﬂ›nda Marmara’da seferlerine baﬂlayacak. Merkezi
Hollanda’da bulunan Damen Shipyards Group taraf›ndan inﬂa edilen gemilerin teslim törenine, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Sat›nalma Daire Baﬂkan› ‹hsan Küçükyaz›c›, ‹DO Genel Müdürü Ahmet
Paksoy, Damen Proje Müdürü Flor in’t Veld, Damen Üretim Direktörü Henk van Herwijnen’in yan›s›ra Hollanda’n›n Singapur Büyükelçisi Chris Sanders ve Singapur Büyükelçimiz A.Bülent Meriç ile
çok say›da yönetici kat›ld›.
Singapur’da yap›m› tamamlanacak olan beﬂ deniz
otobüsünden ikisinin teslimi Mart 2007 tarihinde
gerçekleﬂecek ve Haziran 2007 tarihinde tümünün
teslimat› tamamlanacak. Törenle denize indirilen
deniz otobüsleri Marmara Denizinde Ç›narc›k, Avﬂa
– Marmara Adas›, Esenköy gibi uzak hatlarda kullan›lacak.
Haziran 2007 içinde beﬂ deniz otobüsünün de teslimat› tamamlanm›ﬂ olacak. Herbiri 7.5 milyon USD
bütçeli 5 yeni deniz otobüsünün ‹DO filosuna eklenmesiyle, toplam deniz otobüsü say›s› da yeni deniz
otobüsleri ile birlikte 25'e ç›km›ﬂ olacak.
Singapur’da inﬂas› devam eden 3 yeni deniz otobüsünün yan›nda, Damen Shipyards Group taraf›ndan Pendik- Yalova hatt›nda çal›ﬂacak 2 adet

h›zl› feribot için de inﬂaat çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
Tasar›m olarak Pendik- Yalova Hatt›ndaki h›zl› feribotlara benzeyecek olan deniz otobüsleri de 2008
y›l› içinde ‹DO’ya teslim edilecek.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Sat›nalma Daire
Baﬂkan› ‹hsan Küçükyaz›c›, törende yapt›¤› konuﬂmada, yeni nesil deniz otobüslerinin hay›rl› olmas›
dileklerini ilettirken, Singapur’dan teslim al›nan
Burak Reis 3 ve Kemal Reis 4 adl› deniz otobüslerinin Marmara sular›ndaki mesafeyi k›saltaca¤›n›
söyledi.
‹DO Genel Müdürü Ahmet Paksoy ise, taﬂ›nan yolcu
say›s›nda dünya lideri olan ‹DO’nun en iyiyi sa¤lamak amac›yla en iyilerle çal›ﬂman›n gerekti¤ini
vurgulad›. ‹DO’nun en önemli iﬂ ortaklar›ndan Damen Shipyards Group’tan sipariﬂ edilen 5 geminin
ilk 2’sini alarak gücüne güç katt›¤›n› belirten Paksoy, ‹DO olarak önümüzdeki y›llarda sürekli büyüme hedefinde olduklar›n› dile getirdi.
Marmara Denizinin ﬂartlar›na göre fonksiyonlar›
güçlendirilerek ‹DO için özel olarak tasarlanan yeni nesil deniz otobüslerinde ﬂu özellikler buluyor: ·
Her biri 449 yolcu kapasiteli ve 30 deniz mili / saat
seyir h›z›na sahip, · Özellikle yaz aylar›nda d›ﬂ hatlarda yaﬂanan bagaj yo¤unlu¤una büyük oranda
çözüm getirecek. Gemiler engelli vatandaﬂlar için
daha rahat seyahat imkan› sunuyor. Konforun belirgin bir ﬂekilde öne ç›kt›¤› yeni deniz otobüslerinde, yolcular kendilerine ait koltuklarla rahat seyahat etme imkan› yakalayacaklar.

BASINDAN HABERLER

14 ﬁubat 2007 / Virahaber

21 ﬁubat 2007 / Yeni Asya

Didim'e yat liman›. Ayd›n’›n Didim ‹lçesi’ne
yap›lacak yat liman›n›n temeli yar›n at›lacak
Didim Yat liman›'n›n temeli, yar›n Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m taraf›ndan at›lacak. Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Demiryollar›, Limanlar ve Hava Meydanlar›
Genel Müdürlü¤ü (DLH) taraf›ndan yapt›r›lacak
olan Didim Yat Liman› yaklaﬂ›k 50 milyon dolarl›k
bir proje. Yap iﬂlet devret modeliyle yap›laca¤› bil-

dirilen Didim Yat Liman› Sar›kum mevkisi Parlamenterler Sitesi yan›na yap›lacak. Didim Yat Liman›, 850 yatl›k kapasiteye sahip olacak. 2.5 y›lda tamamlanmas› beklenen liman›n 280 dönüm araziyi
kaplayaca¤› ve içinde 2 tane 5 y›ld›zl› otel olaca¤›
aç›kland›.
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17 ﬁubat 2007 / www.haberler.com

Bakan Y›ld›r›m, Terme Tersanesi’nin temelini att›
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Gemi ‹nﬂaat›nda Türkiye'nin Dünyada 8.
S›raya Geldi¤ini Belirterek, "2013 Y›l›nda Gemi ‹nﬂaat›ndan 15 Milyar Dolar
Döviz Kazanaca¤›z" dedi.
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, gemi inﬂaat›nda
Türkiye'nin dünyada 8. s›raya geldi¤ini belirterek,
"2013 y›l›nda gemi inﬂaat›ndan 15 milyar dolar döviz kazanaca¤›z" dedi. Samsun Terme ‹lçesi'nde
25 bin metrekaresi kapal› ve toplam 80 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tersanenin temel
atma töreni, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Vali
Hasan Basri Güzelo¤lu, AK Parti Genel Sekreteri
‹stanbul Milletvekili ‹dris Naim ﬁahin, AK Parti
Grup Baﬂkan Vekili ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mustafa Çak›r,
Mustafa Demir, Mehmet Kurt, Musa Uzunkaya ve
Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabaﬂ ve vatandaﬂlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
Aç›l›ﬂta bir konuﬂma yapan Bakan Y›ld›r›m, Türkiye'nin gemi inﬂaat›nda 23. s›radan 8. s›raya yükseldi¤ini kaydetti. Y›ld›r›m, "2003 y›l›ndan itibaren
yükseliﬂimiz devam ediyor. Art›k, yüzde 5, yüzde
10 yok. Kat kat yükseliyoruz. Enflasyon aﬂa¤›ya
do¤ru katlayarak iniyor, hizmetler yukar› do¤ru
katlayarak gidiyor. ‹ﬂte AK Parti fark› budur" diye
konuﬂtu.
2013 y›l›na kadar Türkiye'nin dünyan›n 4. büyük
gemi inﬂaat üssü haline gelmesi için hedef koyduklar›n› vurgulayan Bakan Y›ld›r›m, "Dünyada 4.
olunca ne olacak? Türkiye'de 2003 y›l›nda bütün

denizcilik alan›nda hepsinin getirdi¤i para, katma
de¤er 3 milyar dolard›. ﬁuan sadece gemi yap›m›
ve tamirinden 4.5 milyar dolar geliyor. 2013 y›l›nda
gemi inﬂaat›n›n ülkemize kazand›raca¤› döviz miktar› 15 milyar dolard›r. ‹ﬂte hedef bu. ‹ﬂte zenginli¤in ad› bu, adresi bu" ﬂeklinde konuﬂtu.
Bakan Y›ld›r›m, May›s ay›nda Büyük Samsun Tersanesi'nin temelinin at›laca¤› müjdesini de verdi. Konuﬂman›n ard›ndan Bakan Binali Y›ld›r›m, beraberindeki heyetle birlikte butona basarak Terme Tersanesi'nin temelini att›. Ard›ndan Bakan Y›ld›r›m,
Terme PTT Bank ﬁubesi'nin aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi.
Samsun Milletvekili Mustafa Çak›r, PTT Bank'›n h›zl›
iﬂlem yapt›¤›n› göstermek için, PTT Bank vas›tas›yla K›z›lay'a 100 YTL ba¤›ﬂta bulundu.
Ordu'nun Ünye ‹lçesi'nde bulunan Karadeniz Gemi ‹nﬂa Sanayi A.ﬁ.'de yap›m›na 14 ay önce baﬂlanan Dora Denizcilik'e ait 123 metre uzunlu¤unda
ve 7 bin 800 DWT’luk highland tanker tamamlanarak, bugün törenle denize indirildi. Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n kat›ld›¤› törende AK Parti
Grup Baﬂkan Vekili Eyüp Fatsa, AK Parti Genel
Sekreteri ‹dris Naim ﬁahin, AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve Ordu Valisi Said Vakkas
Gözlügöl de haz›r bulundu.

6 Mart 2007 / NTV-MSNBC

Petrol arama gemisi yap›lacak
Akdeniz ve K›br›s’›n bat› k›y›lar›nda arama yapmay› planlayan
TPAO, tam donan›ml› sismik gemi yapmak için harekete geçti.
MTA’yla ortak yap›lacak gemi için fizibilite haz›rlan›yor. Geminin
100 milyon dolara mal olmas› planlan›yor.
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Türk Loydu Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Yücel Odabaﬂ›:

Gemilerimizin milli katk› oran›n› art›ral›m
Ulusal klaslama ve sertifikaland›rma kuruluﬂu olan Türk Loydu Vakf›, Ege
Bölgesi Sanayi Odas›’ nda gerçekleﬂtirdi¤i bilgilendirme toplant›s›nda
kat›l›mc›lara “denizcilik sektörüne girin” ça¤r›s› yapt›.
Türk Loydu Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr.
Yücel Odabaﬂ›, Türkiye’nin gemi ihracat›nda ciddi
bir art›ﬂ oldu¤una dikkat çekti. 2006 y›l›nda 135
gemi ihracat› yap›ld›¤›n› hat›rlatan Odabaﬂ›, bu ihracat›n karﬂ›l›¤›n›n 1,2 milyar dolar oldu¤unu ifade
etti. Odabaﬂ›, bak›m ve onar›m hizmetleriyle birlikte bu pazar›n 3 milyar dolar› buldu¤una iﬂaret
ederek, “ Bu pazar› yabanc›lara veriyoruz. Kimyasallar ve ürün tankerleri ithal, boru ithal, valf ithal,
pompa ithal, kompresör ithal, kazan ithal. Oysa
bunlar›n hepsini Türkiye’de üretiyoruz. Denizcilik
iyi bir pazar. Bu sektörün kar marj› daha yüksektir.
Lütfen bu sektöre gelin, size yard›m edelim. Sizleri belgelendirelim, dan›ﬂmanl›k hizmeti verelim.
Gelin yapt›¤›m›z ve satt›¤›m›z gemilerde milli katk›
oran› arts›n. Böylece Türkiye’de istihdam art›ﬂ›
sa¤layal›m “ dedi.
Türk Loydu Vakf›’n›n Avrupa Birli¤i taraf›ndan CE
Belgesi konusunda onaylanm›ﬂ kuruluﬂ oldu¤unu
hat›rlatan Odabaﬂ›, ürün güvenli¤ine yönelik CE
uygulamalar› ile ilgili görüﬂlerini de aç›klad›. Türkiye’ de 2 çeﬂit CE uygulamas› oldu¤una dikkat çeken Odabaﬂ›, “ Bunlardan biri ciddi at›l›mlar yaparak hak edenler, bir de para karﬂ›l›¤› sat›lan
CE’ler. Bunlar Türkiye’ nin gerçe¤i. Yabanc› kökenli CE için ver paray›, al belgeyi. Bunun denetlenmesi için bizde elimizden geldi¤ince yard›mc›
olmaya çal›ﬂ›yoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› da
gerçekten bir ﬂeyler yap›yor. Hile yapmaya hiç
merakl› de¤iliz. Gerekeni yapmak gibi bir görevimiz var.” Diye konuﬂtu.
CE’ nin do¤ru uygulan›rsa do¤ru bir uygulama oldu¤unun alt›n› çizen Odabaﬂ›, Türkiye’ nin bu uygulamay› yaparken patinaj yapt›¤›n› vurgulayarak,
“ Türkiye bu süreci yaﬂayacak. Kar amac› güden
bir ﬂirket de¤iliz. Ana gayemiz bu ülkeye hizmet
etmek. Türk sanayisinin ve ihracat›n›n artmas› için
elimizden geleni yapmak için çal›ﬂ›yoruz. CE Belgesi konusunda herkesi bilgilendirmeyi amaçl›yoruz. Çünkü bilmeyenin baﬂ›na ciddi bir bela olacak. AB, Türkiye’ yi s›k›ﬂt›rmaya baﬂlayacak.” dedi.
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Türk Loydu Vakf› Genel Müdürü ﬁevki Bak›rc›, Türkiye’nin Ulusal klas kuruluﬂu olan Türk Loydu ‘nun
1962 y›l›nda kuruldu¤unu hat›rlatarak, “TMMOB
Gemi Mühendisleri Odas› taraf›ndan Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’nin katk›lar› ve
Türkiye Odalar› ve Borsalar Birli¤i, Deniz Ticaret
Odas›, ‹stanbul Sanayi Odas›, TMMOB, Armatörler Birli¤i, Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i, Kazan ve
Bas›nçl› Kap Sanayicileri Birli¤i gibi kuruluﬂlar›n
da kat›l›yla kurulmuﬂtur, ba¤›ms›z, tarafs›z, güvenilir ve uzman bir klaslama, belgelendirme ve muayene kuruluﬂudur. Uzmanl›k ve ﬂeffafl›¤›n göstergesi olarak EN ISO/IEC 17020 ve EN 45012 standartlar›na göre akredite bir kuruluﬂ olan Türk Loydu, alan›nda uzman personeli ile müﬂteri istekleri
ile standart gereklerine uygun olarak klaslama,
muayene, belgelendirme ve gözetim hizmetlerini
baﬂar›yla sürdürüyor.” Bilgilerini verdi.

Dologh: Türk Loydu müttefikimiz
Deniz Ticaret Odas› ‹zmir ﬁube Baﬂkan› Geza Dologh, Deniz Ticaret Odas›’ n›n faaliyet alanlar› ile
Türk Loydu Vakf›’n›n faaliyetlerinin büyük ölçüde
örtüﬂtü¤ünü ve birbirini tamamlayan bir bütün olarak sektörde önemli bir ittifak oluﬂturdu¤unu kaydetti.
Dologh, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: “Türk Loydu
Vakf›, ülkemizin gemi yap›m ve onar›m sanayi ile
gemi inﬂaat› yan sanayinin çeﬂitli alanlar›nda dünyadaki teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan izleyerek
uygulanmas›n› sa¤lamakta ve bu alanda ileri ülkeler seviyesine eriﬂilmesi için araﬂt›rma, geliﬂtirme,
e¤itim, seminer ve konferanslar gibi çeﬂitli etkinlikleri baﬂar›yla sürdürüyor. Ayr›ca klaslama ve sertifikaland›rma hizmetlerinde yay›mlad›klar› kural ve
teknik içerikli kitaplar› ile bir Türk markas› olarak
Dünya Denizcilik liginde baﬂar›yla üst s›ralarda
yer almam›z› sa¤l›yor. Dünya gemi sipariﬂleri s›ralamas›nda Türkiye’nin yeri 2002 y›l›nda 23. s›rada
iken 2006 ‘ da 8. s›raya yükseldi.
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Yeni gemi sipariﬂlerinin ortalama
büyüklü¤ü 10,418 DWT’a ç›kt›
Denizcilik sektörünce son y›llarda sa¤lanan h›zl›
geliﬂmeye yetiﬂmeye çal›ﬂan Türk armatörler, daha
büyük gemi yapt›rmaya baﬂlad›. Türk tersaneleri;
2004 y›l›nda ortalama büyüklü¤ü 2187 DWT olan
Türk Bayrakl› gemi üretirken, bu y›l içinde verilen
gemi sipariﬂlerinin ortalama büyüklü¤ü 10.418
DWT’a ç›kt›.
Türk denizcilik sektöründe son y›llarda yaﬂanan
h›zl› büyümeye yetiﬂmeye çal›ﬂan Türk armatörler,
daha büyük gemiler yapt›r›yorlar. Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i (G‹SB‹R) verilerine göre; Türkiye’deki
tersaneler 2004 y›l›nda ortalama büyüklü¤ü 2187
DWT olan Türk bayrakl› gemi teslim ederken, bu y›l
yap›m›na baﬂlanm›ﬂ ya da sipariﬂ sözleﬂmesi kesinleﬂmiﬂ gemilerin ortalama büyüklü¤ü 10568
DWT’a ç›kt›. Türk armatörlerin ﬂu anda 966.314
DWT’u yurtiçinde ve 4,5 milyon DWT’u yurtd›ﬂ›nda
olmak üzere toplam yaklaﬂ›k 5,5 milyon DWT’a ulaﬂan gemi sipariﬂleri verdi¤i ö¤renildi. Türk bayrakl› gemilerin mevcut kapasitesi ise 7,4 milyon DWT.
Navlun Ücretlerinin yükselmesiyle son y›llarda en
karl› dönemini yaﬂayan Türk armatörlerin gemi yat›r›mlar›nda büyük bir art›ﬂ oldu¤u gözleniyor. Türk
bayra¤› taﬂ›mak üzere 2004 y›l›nda yurtiçindeki
tersanelerde tanker, konteyner, kuru yük, feribot,
romörkör ve general kargo gemisi olmak üzere
toplam kapasitesi 65511 DWT’a ulaﬂan gemi inﬂa
edilirken, bu rakam 2005 y›l›nda 154 bin DWT’a,
2006 y›l›nda 283688 DWT’a ç›kt›. 2007 y›l›nda ise
Türkiye’de tersanelerde ﬂu anda inﬂa aﬂamas›nda
olan Türk bayrakl› gemilerin toplam büyüklü¤ü
57.834 DWT’a ulaﬂ›rken, yine bu y›l için sözleﬂmesi kesinleﬂen toplam 408.280 DWT hacminde Türk
bayrakl› gemi sipariﬂ edildi. Böylece ﬂimdiden
2007 y›l›nda denizlerde Türk bayra¤› taﬂ›yarak taﬂ›mac›l›k yapmak üzere Türk tersanelerine sipariﬂ
edilmiﬂ gemilerin toplam hacmi 986.314 DWT’a
ulaﬂm›ﬂ oldu. Bu gemilerin ço¤unun bu y›l denize
indirilmesi planlan›yor. Türk armatörlerin yurtd›ﬂ›ndaki tersanelerde yap›lan toplam bir milyon

DWT’luk sipariﬂleri de dikkate al›nd›¤›nda Türk deniz ticaret filosu tarihindeki en büyük büyümesini
bu y›l sa¤lam›ﬂ olacak.

Türk deniz ticaret filosu h›zla yükseliyor
Uluslararas› denizcilik sektörünün yak›ndan takip
etti¤i Fairplay Dergisi’nin 2006 Aral›k say›s›nda yay›nlad›¤› verilere göre; Türk bayrakl› deniz ticaret
filosunun büyüklü¤ü 7,4 milyon DWT. Türk Armatörler Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁadan Kalkavan, buna 4,5 milyon DWT büyüklü¤ündeki Türk
armatörlere ait yabanc› bayrak taﬂ›yan gemilerin
de eklenmesi gerekti¤ine dikkat çekiyor.

“Yüksek navlun ücretleri 2008’e kadar sürebilir”
Son y›llarda en yüksek seviyeye ç›kan navlun ücretlerinin 2008 y›l›na kadar bu seviyelerde gitmesinin beklendi¤ini söylenen Kalkavan, böyle gitmesi
durumunda yeni gemi yat›r›m› yapan armatörlerin
önemli karlar elde edece¤ini vurgulad›. Hükümetin
izin vermesiyle Tuzla’n›n d›ﬂ›nda kurulan yeni tersanelerin faaliyete geçmesiyle Türkiye’de yap›lan
gemi say›s›n›n h›zla artt›¤›n› söyleyen Kalkavan,
“1970’li y›llarda Türk tersanelerinde en fazla 3 bin
DWT’luk gemiler yap›labilirken, günümüzde 40 bin,
50 bin DWT büyüklü¤ünde gemiler yap›labiliyor. 5
y›l sonra 100.000 DWT büyüklü¤ündeki gemileri de
tersanelerimiz inﬂa edebilirse Türk armatörler büyük gemiler yapt›rmak için yurtd›ﬂ›na gitmeyecekler” ﬂeklinde konuﬂtu.
Geza Dologh: “Türkiye pastadaki pay›n› art›r›yor”
Deniz Ticaret Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Geza Dologh, Türk armatörlerin gemi yat›r›mlar›n›n artmas›yla Türkiye’nin uluslararas› deniz taﬂ›mac›l›¤›ndan daha çok pay almaya baﬂlad›¤›n› söyledi. Yeni yapt›r›lan gemilerle eski gemilerin de hurdaya ç›kar›lacak Türk deniz ticaret filosunun gençleﬂtirildi¤ini ifade eden Dologh, geliﬂmelerin Türkiye’nin denizcilikte do¤ru yolda oldu¤unu gösterdi¤ini belirtti.

Türk tersanelerinde yap›lan Türk bayrakl› gemilerin toplam hacimleri
YILLAR

DWT

ADET

TOPLAMA

ORTALAMA GEM‹ BÜYÜKLÜ⁄Ü (DWT)

2004
2005
2006
2007(*)

65,511
153,069
283,688
966,314

30
27
35
109

40
135
85
236

2,187
5,669
8,100
10,468

(*) ‹nﬂa edilmekte olan ve kesin sözleﬂmesi yap›lan gemiler, Kaynak G‹SB‹R
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'Türkiye gemi üretiminde ilk dörde girecek'
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye'nin 2013 y›l›nda dünya gemi üretimi
s›ralamas›nda ilk dört içinde yer alaca¤›n› bildirerek, ''bunun sözünü veriyorum. Çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›'' dedi.
Çeﬂitli ilçelerdeki PTT Bank aç›l›ﬂ› ile Ordu'nun
Ünye ilçesinde yap›m› tamamlanan bir tankerin
denize indirilmesi, Samsun'un Terme ilçesinde de
bir tersanenin temel atma törenlerine kat›lmak
üzere havayoluyla Samsun'a gelen Bakan Binali
Y›ld›r›m, daha sonra Ordu'nun Ünye ilçesine gitti.
Burada PTT Bank ﬂubesinin aç›l›ﬂ›na kat›lan Bakan Y›ld›r›m, günümüzde bilgi ve iletiﬂim imkanlar›n›n de¤iﬂti¤ini ifade ederek, bu kapsamda
PTT'nin geleneksel posta hizmetlerinin geliﬂen
teknolojiye yenik düﬂtü¤ünü ifade etti. Bu nedenle
yeni bir yap›lanmaya gidildi¤ini anlatan Y›ld›r›m,
2004 y›l›nda baﬂlat›lan çal›ﬂmalar sonucu 166 y›ll›k bir kuruluﬂu olan PTT'de bir dönüﬂümü gerçekleﬂtirdiklerini söyledi. Göreve geldiklerinde 700
dolay›nda otomasyon merkezi bulunurken bugün
rakam›n 3 binin üzerine ç›kt›¤›n›, günlük iﬂlem
hacminin de 2,5 milyondan 16 milyona yükseldi¤ini anlatan Y›ld›r›m, ''PTT 2003 de zarar ederken,
2006 y›l›n› 200 trilyon lira karla kapatt›. Bu, 30 bin
çal›ﬂan›n baﬂar›s›d›r'' dedi. Konuﬂmas›nda Karadeniz Sahil Yolu çal›ﬂmalar›na da de¤inen Bakan
Y›ld›r›m, AK Parti iktidar› ile projenin önemli bir ivme kazand›¤›n› söyledi. Söz konusu projenin daha önceden 730 milyon dolara ihale edildi¤ini, ancak bu rakamla projenin tamamlanmas›n›n olanaks›z oldu¤unu belirten Y›ld›r›m, ﬂunlar› kaydetti:
''730 milyon dolara ihale edilmiﬂ. Daha iﬂin baﬂ›nda hiç bir ﬂey ortal›kta yok. Bu iﬂin 730 milyon dolara olmayaca¤›n› herkes biliyor. Hesap kitap yok.
Geldik ve hemen kaynaklar› aktard›k. 544 kilometrelik yolun yüzde 95'i bitti. ‹ﬂte hizmet bu. Peki '730
milyon dolara mal olacak' denen yol kaça mal oldu? 6 katrilyon lira para harcad›k. Helal olsun bu
ülke insan›na. Kaynaklar› iyi kullanaca¤›z, baﬂlad›¤›m›z iﬂi bitirece¤iz. Biz bol keseden vaatler vermiyoruz. Her tarafa temel atm›yoruz. Dedi¤imizi yap›yor, yapaca¤›m›z› diyoruz.'' Bakan Y›ld›r›m, daha
sonra Karadeniz Tersanesi'nde yap›m› tamamla-

nan ''M/T Highland'' adl› 7800 DWT’luk kimyasal
ürün taﬂ›yacak tankerin denize indirilmesi törenine
kat›ld›. Buradaki konuﬂmas›nda Türkiye'deki tersanelerle ilgili bilgi veren Bakan Y›ld›r›m, AK Parti'nin
iktidara geldi¤i dönemde Karadeniz sahil ﬂeridinde tersane bulunmad›¤›n› söyledi. AK Parti iktidar›
ile Karadeniz'de çok say›da tersane ve bal›kç› bar›na¤› yap›ld›¤›n› belirten Y›ld›r›m, ﬂunlar› kaydetti:
''Bunlar nas›l oldu? 30 y›lda Tuzla ve çevresinde
tersane say›s› 37 iken bugün 59 tanesi hizmete girdi. 61'inin de çal›ﬂmas› devam ediyor. ‹ﬂte hizmetin ad› budur. Türkiye gemi inﬂaat›nda 23'üncü
iken 4 y›lda 8'inci oldu. 13 bin kiﬂiye iﬂ imkan› verirken, 28 bin 500 kiﬂiye iﬂ imkan› verir hale geldi.
Bugün 560 bin ton çelik iﬂler hale geldi. Üretim 400
bin DWT iken 1 milyon 650 bin DWT'a geldi. Bunlar yeterli de¤il. Halen üretilen gemi miktar› Güney
Kore'deki bir tersane kadar. Türkiye, 2013 y›l›nda
gemi üretiminde ilk dörde girecek. Bunun sözünü
veriyorum. Çal›ﬂmalar baﬂlat›ld›.'' Türk denizcili¤ini
alt›n y›llar›n› yaﬂad›¤›n› belirten Y›ld›r›m, armatörlerin, tersanelerin kapasitesi dolu olmas› nedeniyle 4
milyon 200 bin DWT'lik gemi inﬂaat›n› baﬂka ülkelerde yapt›rmak zorunda kald›klar›n› bildirdi. Y›ld›r›m, Türkiye'de mevcut tersanelerin kapasitesinin
2010 y›l›na kadar dolu oldu¤unu söyledi. Türkiye'nin yat inﬂas›nda da önemli geliﬂmeler kaydetti¤ini anlatan Y›ld›r›m, ''Yat inﬂaat›nda Türkiye marka
oldu, parmakla gösteriliyor'' dedi. Gemi inﬂa sanayindeki geliﬂmelerle birlikte yan sanayinde de
önemli ilerlemeler sa¤land›¤›n› ve çok say›da kiﬂiye iﬂ imkan› yarat›ld›¤›n› ifade eden Y›ld›r›m, ''Bize
inanmaya devam edin, hayal k›r›kl›¤›na u¤ramayacaks›n›z'' diye konuﬂtu. Daha sonra yap›m› tamamlanan Dora Denizcilik'e ait tanker denize indirildi.
Törene, Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl, AK Parti milletvekilleri Eyüp Fatsa, ‹dris Naim ﬁahin, Mustafa Çak›r ve Musa Uzunkaya ile çeﬂitli kuruluﬂlar›n
temsilcileri kat›ld›.
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Gemi Mühendisleri Odas› Baﬂkan› Sacit Demir:

“Hedef, dünya dördüncülü¤ü”
Dünya denizcilik sektöründeki pay›m›z günden güne artarken bugünü “dönüm
noktas›” olarak de¤erlendiren Gemi Mühendisleri Odas› Baﬂkan› S. Sacit
Demir, ﬂu an yap›lma aﬂamas›nda olan 70 tersanenin ülkenin gelece¤ini
ayd›nlataca¤›n› belirtiyor.
Ülke kalk›nmas›nda önemli bir paya sahip olan
denizcilik sektöründe son y›llarda at›lan ad›mlar
tüm denizcilerin ve ülkenin yüzünü güldürüyor.
ﬁuan 50 tersanenin yo¤un bir ﬂekilde üretim yapt›¤› ülkemizde 70 tersanenin daha aç›lmas› bekleniyor. Bu da, dünyadaki denizcilik pastas›ndan
daha fazla yararlanmak demek. Sektörde bu s›-

cak havan›n esmesinden gayet memnun olan
Gemi Mühendisleri Odas› dünya s›ralamas›nda
sekizinci olan Türkiye’nin dördüncü s›raya gelmesi için yo¤un emek harc›yor. Gemi Mühendisleri
Odas› Baﬂkan› S. Sacit Demir ile denizcilik sektöründeki geliﬂmeleri, sektörün sorunlar›n›, hedeflerini masaya yat›r›rken, bu ilerlemenin çevresel etkilerini de konuﬂtuk.

Gemi ‹nﬂa sektörünün bugün geldi¤i nokta
nedir?
Gemi ‹nﬂa sektöründe üç y›l önce dünyada 23. s›radayken bugün dünya sekizincisi konumunday›z. Yani dünyada yap›lan her 100 gemiden
23’ünü biz yap›yoruz. Ancak gemilerin taﬂ›ma kabiliyetleri baz›nda dünyada yüzde 1’den de aﬂa¤›da, yani yüzde 0,7 konumunday›z. Yine de ﬂuan gelmiﬂ oldu¤umuz nokta çok önemli. Dünyada
800 milyon tonluk taﬂ›ma kabiliyetli gemiler üretiliyor. Düﬂünün 800 milyon tonu bir defada içine
koyup götürebilece¤iniz bir gemi! Türkiye ise bunun 8 milyon tonuna, yani yüzde 1’ine sahip. Ekonomik olarak de¤er biçersek, denizcilik pastas›
dünyada 300 milyar dolar. Biz yüzde 1’ine sahip
bir ülke olarak 300 milyar›n 3 milyar›na sahibiz.

Sektörün hedefleri neler?
Geçenlerde Binali Y›ld›r›m “Dünya sekizincili¤inden dünya dördüncülü¤üne yükselece¤iz.” Diye
bir aç›klamada bulundu. Çok ciddi bir hedef bu
ve olacak. Çünkü ﬂu an toplamda 50 tersanemiz
bulunuyor ve yeni yap›larla birlikte 120 tersaneye
kavuﬂaca¤›z. Bu hedef konusunda herkes oldukça agresif davran›yor. Beklide bu sektörde ﬂu anki en büyük avantaj›m›z Binali Y›ld›r›m’›n gemi inﬂa mühendisi olmas›. Kendisi bu sektörü çok iyi
biliyor ve denizcilerin önünü aç›yor.

Tüm bunlar› yapacak mühendislere ve kalifiye
elemana yeteri kadar sahip mi sektör?
Üniversiteden her y›l pek çok meslektaﬂ›m›z mezun oluyor. Son zamanlarda özellikle de bayanlar
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Yat üreticileri yurtd›ﬂ›ndan pek çok iﬂ al›yor.
Ancak Türkler yurtd›ﬂ›na yöneliyor. Bu durum
ne zaman de¤iﬂecek?
Yatla ilgili en büyük sorunumuz vergilendirme sistemi. Devletin uygulad›¤› yüksek vergilerden dolay› ülkemizdeki yat müﬂterileri yatlar›n› yurtd›ﬂ›ndan
almak zorunda kal›yor. Böylelikle ald›klar› ülkenin
bayra¤› teknenin üzerinde kal›yor. Türkiye’ye de
ek vergi ödeme zorunlulu¤u ortadan kalk›yor. Di¤er taraftan iç piyasada sat›lamayan yatlar, üreticilerin bu konuda tecrübe kazanmas›n› da engelliyor. Çünkü tecrübe iç piyasada kazan›labilinir ve
iç piyasaya çal›ﬂam›yorsan›z amatör kal›rs›n›z.

ﬁu an Yalova’da 40 tersane yap›lanma aﬂamas›nda. Fay hatt›na yeni tersanelerin yap›lmas›
ne derece do¤ru?
Bize göre bu alanlara tersanelerin yap›lmas›nda
hiçbir sorun yoktur. Çünkü tersaneler yukar› do¤ru
bir yap›laﬂma de¤il, tam tersine yatay bir yap›laﬂma. Yani bir tersanenin en yüksek yeri k›za¤›n baﬂ›d›r. O da 4 metredir. Dolay›s›yla böyle yatay ya-

p›laﬂmalarda da deprem sorun olmaz. Bugün
dünyan›n en büyük tersaneleri Japonya’daki en
büyük deprem kuﬂa¤› Japonya’da bulunuyor.
Do¤ru yap›laﬂma oldu¤u sürece korkulacak hiçbir
ﬂey yok.
Gemiler yap›ld›kça sökümler de o oranda art›yor.
Ancak geriye kalan art›klar›n insan yaﬂam›na zarar› söz konusu, bunlar için neler diyeceksiniz.
1945 senesinde United States diye bir gemi yap›lm›ﬂt›. Bu gemi yanmaz parçalardan oluﬂuyordu.
Ve slogan ﬂuydu: “Art›k yanmaz gemiler yap›lmaya baﬂland›.” Ancak belli bir zaman geçtikten sonra bu gemilerin insan sa¤l›¤›na çok zararl› oldu¤u
ve ölüme yol açt›¤› anlaﬂ›ld›. Üretimden kald›r›ld›.
Dünyada yeni bir ﬂeyler üretiliyorsa, o yeni ﬂeyin
ömrü tükenecek, sökülecek ve daha yenisi yap›lacakt›r. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ben çevre
ad›na, insan ad›na bunlar›n da en k›sa zamanda
sökülmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu sökümlere karﬂ› ç›kmak yanl›ﬂ. Buna karﬂ› ç›karsan›z gemi
yap›m›na da karﬂ› ç›kman›z gerekmekte. Dünya
kaynaklar› da s›n›rl› oldu¤undan dolay› gemi sökümleri mecburen yap›lacak. Böylelikle geri dönüﬂüm sa¤lan›lacak. Bu yap›mlar s›ras›nda insan
sa¤l›¤›na zararl› olmad›¤›n› bildi¤imiz malzemelerin kullan›lmas› gerekiyor. Ancak bir gerçek daha
var ki, bizim ﬂu an insan sa¤l›¤›na olumsuz etkisi
olmayan malzemeler olarak bildi¤imiz malzemelerin 30 y›l sonra olumsuz etkisi ortaya ç›kabilir.
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tercih eder oldu bu mesle¤i. Sektörümüzde yeteri
kadar mühendisimiz var ancak bizim as›l sorunumuz kalifiye eleman eksikli¤i. Türk Loydu ve Gemi
‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i kaynakç› seminerleri düzenliyorlar ve kaynakç› ehliyetleri veriyorlar. Ama
yetmiyor.

1 Mart 2007 / Perﬂembe Rotas›

Gemi inﬂada a¤›rl›k merkezi yay›l›yor
Geçti¤imiz günlerde Samsun’un Terme ilçesinde
yap›lmas› planlanan Terme Tersanesi’nin temelinin at›lmas›yla birlikte Karadeniz k›y›lar›nda hayata geçirilen ve uluslararas› rekabette Tuzla’ya
omuz verecek giriﬂimler dikkat çekici boyutlara
ulaﬂt›. Bugünlerde Karadeniz k›y›lar›ndaki bu
hamlelere Ege ve Akdeniz’deki tersanecili¤e elveriﬂli alanlar›n kat›lmas› durumunda, Türk gemi inﬂa
sanayinin 8.s›raya yükseldi¤i devler liginde, daha
üst s›ralar› da rahatl›kla zorlayabilece¤i yorumlar›
s›kça yap›l›yor.
Türk gemi inﬂa sanayi global ölçekte yap›lan de¤erlendirmelerde her geçen y›l artan bir performans sergilerken, özellikle sektörün kalbi duru-

mundaki Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne ek olarak k›y›lar›m›zda yeni yüz aklar›n›n temelleri bir bir at›l›yor. Geçti¤imiz günlerde Samsun’un Terme ilçesinde yap›lmas› planlanan Terme Tersanesi’nin temelinin at›lmas›yla birlikte Karadeniz k›y›lar›nda
hayata geçirilen ve uluslar aras› rekabette Tuzla’ya
omuz verecek giriﬂimler dikkat çekici boyutlara
ulaﬂt›. Bugünlerde Karadeniz k›y›lar›ndaki bu hamlelere Ege ve Akdeniz’deki tersanecili¤e elveriﬂli
alanlar›n kat›lmas› durumunda, Türk gemi inﬂa sanayinin 8. s›raya yükseldi¤i devler liginde daha üst
s›ralar› da rahatl›kla zorlayabilece¤i yorumlar› s›kça yap›l›yor.
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25 Mart 2007 / Türkiye Gazetesi

Gemi ‹nﬂada Avrupa Türkiye'yi Keﬂfetti
Uluslararas› Denizcilik Fuar›’n› gerçekleﬂtirmeye haz›rlanan NTSR Fuarc›l›k Genel
Müdürü Serkan T›¤l›o¤lu, Türkiye’nin denizcilikte alt›n ça¤›n› yaﬂad›¤›n› söyledi.
Avrupa Türkiye’yi keﬂfetti gemi yap›m› patlad›
‹STANBUL- Uluslararas› Denizcilik Fuar›’n› gerçekleﬂtirmeye haz›rlanan NTSR Fuarc›l›k Genel Müdürü Serkan T›¤l›o¤lu, Türkiye’nin denizcilikte alt›n ça¤›n› yaﬂad›¤›n› söyledi. T›¤l›o¤lu, Avrupa’n›n maliyetlerin artmas›yla Türkiye’yi keﬂfetti¤ini belirterek
özellikle orta s›n›f gemilerin Türkiye’de üretilmeye
baﬂland›¤›n› anlatt›. Gemi üretiminde dünya 14.’lü¤üne, yat üretiminde ise dünya 4.’lü¤üne yükseldi¤imizi söyleyen T›¤l›o¤lu, “Sektörün y›ll›k 2,5 milyar
dolar döviz girdisi sa¤lamaya baﬂlamas›n›n yan› s›ra do¤rudan 25 bin kiﬂiye istihdam, dolayl› olarak
100 bin kiﬂiye de aﬂ imkan› oluﬂturuyor” dedi.

Üretim merkezi olduk
Birçok sektörde oldu¤u gibi son y›llarda gemi üretiminin de bat›dan do¤uya do¤ru kayd›¤›n› ifade eden
T›¤l›o¤lu, profesyonel denizcilik sektörünün ciddi bir
atak içine girdi¤ini anlatarak, “Bunun en büyük sebebi, denizcilik aç›s›ndan Türkiye’nin çok ideal bir lokasyonda olmas›. Yabanc›lar ‘baz› özel projelerimizi
Türkiye’de ürettirebiliriz’ demeye baﬂlad›lar. Dünya
piyasas›na bakt›¤›m›zda Avrupa en yüksek teknolojiyi kullan›yor. Avrupa’da art›k uzmanl›k, hassasiyet ve
yüksek teknoloji gerektiren gemiler üretiliyor. Normal
projeler kurtarmamaya baﬂlad›. Çünkü maliyetler
yüksek. Çin’e ve Uzak Do¤u’ya bakt›¤›m›zda ise otomotivde oldu¤u gibi maliyet aç›s›ndan daha uygun
ama Türkiye yine avantajl›. Öncelikle co¤rafi uzakl›k
var. Türkiye daha esnek bir üretim yetene¤ine sahip.
Ayr›ca Türkiye’deki tersaneler daha uygun üretim yapabilecek kapasitede. Avrupa bunlar› keﬂfedince
‘biz aya¤›m›z›n dibinde olan Türkiye ile niye çal›ﬂm›yoruz?’ demeye baﬂlad›. Sonuçta da denizcilik sektörü patlama sürecine girdi” dedi.

Yeni tersaneler kuruluyor
Son geliﬂmelerle yeni tersanelerin kurulmaya baﬂlad›¤›n› kaydeden T›¤l›o¤lu, Türk gemi inﬂa sanayiinin
2003 y›l›nda h›zl› bir büyüme içine girdi¤ini belirterek, “Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i ve Deniz Ticaret
Odas›’n›n verilerine göre 45 ﬂirketin faaliyet gösterdi¤i sektör, yeni tersane alanlar› ile hareketlilik kazanmaya baﬂlad›. 2002’de 32 olan tersane say›s›,
2007 y›l›nda 62’ye ç›kt›. Tuzla’da 48, Ere¤li’de 6,
Trabzon’da 5, ‹skenderun, Ordu ve Gelibolu’da birer tersane bulunuyor. 2002’den bu yana tersane
say›s›nda yüzde 62’lik art›ﬂ yaﬂan›rken, inﬂa halindeki tersaneler bitince bu rakam›n yüzde 227’ye
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ulaﬂmas› bekleniyor. 2009’da Türkiye’deki tersane
say›s›n›n 123’e ç›kmas› hedefleniyor” dedi. Türkiye’nin, 2003 y›l›nda gemi inﬂaat›nda dünya 22.’si
iken, ﬂu anda 14. s›raya ç›kt›¤›n› belirten T›¤l›o¤lu,
“Haz›rl›klar› devam eden tersaneler tamamen devreye girdi¤inde Türkiye gemi inﬂaat›nda 6 milyon
dwt üretim kapasitesine ulaﬂacak. Bu kapasiteyle
de Türkiye, dünyada üçüncü büyük gemi inﬂa ülkesi haline gelecek. Tersanelerimizin üç y›l boyunca
sipariﬂleri dolu” dedi. Türkiye’nin yurt d›ﬂ›ndan ald›¤› toplam sipariﬂlerin rakamsal boyutunun ise 3.1
milyar dolara ulaﬂt›¤›n› vurgulayan T›¤l›o¤lu, “Türk
gemi inﬂa sanayi 1 y›lda 1,5 milyar dolar bak›m onar›m faaliyetleriyle birlikte toplam 2,5 milyar dolar döviz girdisi sa¤lamaya baﬂlad›. Do¤rudan 25 bin kiﬂiye istihdam dolayl› olarak da 100 bin kiﬂiye aﬂ imkan› sa¤lamaktad›r” dedi.

Yeni yat›r›mc›lar geliyor
T›¤l›o¤lu, gemi inﬂaat sektörüne ciddi bir yat›r›m olmaya baﬂlad›¤›n› söyledi. Yerli yat›r›mc›n›n yan› s›ra
yabanc›lar›n da bu alana yat›r›m yapmaya baﬂlad›¤›n› dile getiren T›¤l›o¤lu, “Yat›r›mc›lar ya gemi sat›n al›yor ya da gemi inﬂa ettiriyor. Sektör hem yat›r›mc› çekiyor hem de yat›r›m arac› olarak görülmeye baﬂland›. Ayr›ca armatörlük ﬂirketleri de tersane
sahibi olmaya baﬂlad›. Sektör kazand›¤›n› yine sektöre yat›rmaya devam ederse 10 y›lda sadece Tuzla’n›n de¤il birçok tersanenin marka olaca¤›n› tahmin ediyorum “ dedi.

Serkan T›¤l›o¤lu, 25-29 Mart tarihleri aras›nda Deniz Ticaret Odas›’n›n himayesinde düzenlenecek
Exposhipping Europort Eurasia Fuar›’na hiç kimsenin beklemedi¤i ﬂekilde kat›l›mc› olaca¤›n› söyledi. Fuar›n önceki senelere göre 5 kat büyüdü¤ünü aktaran T›¤l›o¤lu, “Fuara alt kat›l›mc›larla birlikte 479 firma kat›l›yor. Bunun 150’si Türk di¤erleri
yabanc›. Ayr›ca dünyan›n en büyük tersanesi
Hyundai de buraya geliyor. Fuar, bu alana girmek
isteyen kurumsal yat›r›mc›lar için çok iyi bir f›rsat

oluﬂturacak” dedi. Hollandal› ortaklar› AHOY ile
fuar› gerçekleﬂtireceklerini hat›rlatan T›¤l›o¤lu, ortaklar›n›n tecrübesinden de yararlanacaklar›n›
söyledi. T›¤l›o¤lu, fuara armatörlük, gemi iﬂletmecili¤i, brokerlik, gemi kiralama, gemi acenteli¤i,
gemi al›m sat›m›, tersane iﬂletmecili¤i, yeni gemi
inﬂa-bak›m onar›m, gemi inﬂa yan sanayi, yük taﬂ›mac›l›¤›, konteyner taﬂ›mac›l›¤›, lojistik hizmetleri ve gemi inﬂa yan sanayi firmalar›yla, ilgili bankac›l›k, finans, sigortac›l›k ve e¤itim kurumlar›n›n kat›laca¤›n› sözlerine ekledi.
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Dünya denizcili¤i ‹stanbul’da buluﬂuyor

26 Mart 2007 / Hürriyet

Gemi mühendisi olacakt› oyuncu oldu
"Binbir Gece" dizisinin oyuncusu Halit Ergenç, ‹TÜ Gemi Mühendisli¤i'ni ikinci s›n›fta terk
ettikten hemen sonra Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal bölümünü bitirdi. Ergenç,
"E¤er gemi mühendisi olsayd›m o zaman hayat John Lennon'›n dedi¤i gibi, ben o iﬂle
u¤raﬂ›rken ak›p giden ﬂey olacakt›" diyor.
Babas›n›n tiyatro sanatç›s› olmas›na ra¤men ilk baﬂlarda bu
iﬂi reddeden Halit Ergenç, ‹stanbul Life dergisinin mart say›s›nda, neden gemi mühendisli¤ini seçti¤ini ﬂu sözlerle anlatt›:
"Benim asl›nda özenebilece¤im
babam vard›. Babam tiyatro sanatç›s›, ayn› zamanda müzisyen, besteci. Çok yönlü bir insand›r o da. Fakat nedense bir
ﬂekilde o k›sm› reddettim ben
baﬂlang›çta. Benim için bir iki
model vard› ailemizin içinde.
Böyle mühendis, iﬂadam› gibi.
Görüntü olarak hoﬂ, güzel bir
tablo çiziyorlard› benim için.
Önce oraya özendim. Yapabildi¤im bir ﬂeydi matematik. Benim için zor de¤ildi. Fizi¤im çok
iyiydi. Gittim, girdim okula. Okudum ilk sene. Gemi mühendisli¤i benim 5. tercihimdi s›navda.
‹lk basta Nükleer Enerji Mühen-

disli¤i falan vard›. Bu tercihimin
sebebi benim denizi seviyor olmamd›. Hem mühendis hem
deniz, gemiler... Ama bölüme
girdim, bir bakt›m, bütün mühendisler denizden uzak yaﬂ›yor. Tersanelere gittim. Gördüm
ki bana göre de¤il. Bir yandan
içimde vahﬂetin ça¤r›s› gibi,
ﬂark› söyleme iste¤i beni delirtiyor. Lisede söylüyordum çünkü. Hep söylerler sahneye ç›kmak çok farkl› birﬂey diye. Evet
tiyatro sahnesine ç›k›p oyun oynamak inan›lmaz büyük bir haz.
Ama sahnede ﬂark› söylemek
gibisi yok. ﬁark› söyledi¤iniz zaman seyirciyle sadece siz, birebir iliﬂki kuruyorsunuz. Bunun
etkisi baﬂka hiçbir ﬂeyde yok.
Çok sevdi¤iniz birisi ile çok
uzun, çok tatl› sohbet etmek gibi. Kimseye haber vermeden
ikinci senemde hiç okula gitmedim. Bitmiﬂti benim için. Oradan da konservatuvara girdim.
Ne annem bildi, ne babam. Babama söyledi¤imde 'Sen ne yapaca¤›n› bilmiyorsun, maymun
iﬂtahl›' dedi. Sonra opera bölümü, oradan müzikal, o s›rada
‹stanbul Devlet Operas›’nda
müzikal oyunlar, ufak tefek diziler, dans dersleri... Hepsi ayn›
amaca hizmet etti. 'Ben ne yap›yorum' dedim bir ara. Fark et-

tim ki s›rt›mda bir çuval var ve içine
habire bir ﬂeyler dolduruyorum daha sonra kullanmak üzere, alet
edevat toplar gibi. Öyle bir dönemdi. Hala ﬂark› söylemeyi çok istiyorum. Bir zaman, bir yerlerde depreﬂecek. Oyunculu¤u çok seviyorum.
Dizi oyunculu¤u son 5 senede benim tan›nmam› sa¤lad›. Ama ﬂark›
söylemek bir baﬂka benim için..."
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29 Mart 2007 / Perﬂembe Rotas›

Türk Gemi inﬂa Sanayi 6 milyon DWT’a koﬂuyor
Karadeniz’de Hopa’dan baﬂlay›p, 8 bin 400 kilometrelik sahil ﬂeridi boyunca faaliyete geçen, haz›rl›klar› devam eden tersaneler tamamen devreye girdi¤inde Türkiye gemi inﬂaat›nda 6 milyon
DWT üretim kapasitesine ulaﬂacak. Bu kapasiteyle de dünyada üçüncü gemi inﬂa ülkesi haline
gelecek.
Türk denizcilik sektörü alt›n ça¤›n› yaﬂ›yor. Yeni
gemi inﬂa faaliyetleri ile 1,5 milyar dolar, bak›m
onar›m faaliyetleri ile 1 milyar dolar, toplam 2,5
milyar dolar döviz girdisi sa¤lan›yor. Do¤rudan 25
bin kiﬂiye istihdam sa¤layan sektör, dolayl› olarak
100 bin kiﬂiye de iﬂ imkan› yarat›yor.
Türkiye, gemi inﬂaat›nda 2003 y›l›nda dünya
22,’siyken, ﬂu anda 14.s›rada. Y›lda 297.000 ton
çelik iﬂlerken bu rakam günümüzde 500.000 tona
yükselmiﬂ durumda. Karadeniz’de Hopa’dan baﬂlay›p, 8 bin 400 kilometrelik sahil ﬂeridi boyunca faaliyete geçen, haz›rl›klar› devam eden tersaneler
tamamen devreye girdi¤inde Türkiye gemi inﬂaat›nda 6 milyon DWT üretim kapasitesine ulaﬂacak.
Bu kapasiteyle de dünya 3.büyük gemi inﬂa ülkesi

haline gelecek. Tersanelerimizin üç y›l boyunca sipariﬂleri dolu. Clarkson Research Services’in
2005’te yapt›¤› araﬂt›rmaya göre yurtd›ﬂ›ndan en
çok sipariﬂ alan ülkeler aras›nda ilk 4 s›rada Aysa
ülkeleri yer al›yor. Buna göre Japonya 52 milyar
dolar, Kore 108,8 milyar dolar, Tayvan 3,2 milyar
dolar, Di¤er Asya ülkeleri ise 10,5 milyar dolarl›k
yurtd›ﬂ› gemi sipariﬂi al›rken, sadece Asya ülkelerinin toplam sipariﬂleri 233,5 milyar dolara ulaﬂt›.
Türkiye’nin yurtd›ﬂ›ndan ald›¤› toplam sipariﬂlerin
rakamsal boyutu ise 3,1 milyar dolara ulaﬂt›.
Türk gemi inﬂa sanayi 2003 y›l›nda h›zl› bir büyüme içine girdi. 45 ﬂirketin faaliyet gösterdi¤i sektör yeni tersane alanlar› ile hareketlilik kazanmaya
baﬂlad›. 2002’de 32 olan tersane say›s›, 2007 y›l›nda 62’ye ç›kt›. Tuzla’da 48, Ere¤li’de 6, ‹skenderun’da 1, Trabzon’da 5, Ordu ve Gelibolu’da birer tersane bulunuyor. 2002’den bu yana tersane
say›s›nda yüzde 62’lik art›ﬂ yaﬂan›rken, inﬂa halindeki tersaneler bitince bu rakam›n yüzde 227’ye
ulaﬂmas› bekleniyor.2009’da Türkiye’deki tersane
say›s›n›n 123’e ç›kmas› hedefleniyor.

21 ﬁubat 2007 / Milliyet

Ticaret filosu ikiye katlan›yor
Denizcilik sektöründe ola¤anüstü bir geliﬂme var. Mevcut kapasite 7.5 milyon DWT.
Türk deniz ticaret filosu geniﬂliyor. Kendisi de denizci olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete, kay›tl›
kapasitesi 7.5 milyon DWT olan filonun bu kapasitesini yak›nda iki kat›na ç›karaca¤›n› aç›klad›. Mete ﬂöyle konuﬂtu: "Kay›tl› kapasitenin yan› s›ra 4.5
milyon DWT'ye ulaﬂan yabanc› bayrakl› Türk sahipli gemiler var. Toplamda 12 milyon DWT'lik bir
filoya sahibiz. Yabanc› tersanelere sipariﬂ vermiﬂ
armatörlerin sipariﬂ miktar› bugün Türkiye'de kay›tl› olan gemiler kadar. Yani 7.5 milyon DWT'lik sipariﬂleri var yurtd›ﬂ›nda. Sipariﬂler Çin, Kore ve
Japonya'ya verilmiﬂ durumda. Bu, çok olumlu bir
geliﬂme. Filomuz geniﬂliyor."

Kruvaziyer ilgisi
Erdo¤an'›n Baﬂbakan olduktan hemen sonra al›nan kruvaziyerlerin liman masraflar›n›n düﬂürülmesi karar›n›n sektöre olumlu yans›d›¤›n› belirten
Mete, "Bu sayede Türkiye'ye u¤rayan kruvaziyerlerin say›s› artt›" dedi. Mete ayr›ca, "Dünyada gemi filosu son dört y›lda 650 milyon DWT'lik filodan
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1 milyar DWT'lik filoya ulaﬂt›. Yüzde 50'ye yak›n
bir art›ﬂ var" diye konuﬂtu.

TMMOB’DAN HABERLER

TMMOB’DEN...TMMOB’DEN..
KAMULAﬁTIRMA DAVALARINDA B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
YAPACAKLARIN BELGELEND‹R‹LMES‹ VE
ÇALIﬁMA KOﬁULLARINA ‹L‹ﬁK‹N USUL VE
ESASLAR YÖNET‹M KURULU'NDA KABUL ED‹LD‹
Kamulaﬂt›rma Davalar›nda Bilirkiﬂi Olarak Görev
Yapacaklar›n Nitelikleri ve Çal›ﬂma Esaslar›na
‹liﬂkin Yönetmeli¤in 11'inci maddesi gere¤ince
meslek içi e¤itim kurslar›, bilirkiﬂi yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, iptali ve sicillerin tutulmas›nda uyulacak usul ve esaslar› düzenleyen, "Kamulaﬂt›rma Davalar›nda Bilirkiﬂi Olarak
Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar›n›n Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çal›ﬂma
Koﬂullar›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar" TMMOB Yönetim Kurulu'nun 10 ﬁubat 2007 tarihli 39. Dönem 12. toplant›s›nda 239 No'lu karar ile kabul
edildi.
EMEK-MESLEK ÖRGÜTLER‹NDEN IRAK
‹ﬁGAL‹N‹N DÖRDÜNCÜ YILINDA "‹ﬁGALE VE
SAVAﬁA KARﬁI" KAMPANYA
Emek ve meslek örgütleri, ABD'nin Irak'› iﬂgalinin dördüncü y›l›nda, "iﬂgale ve savaﬂa dur"
kampanyas› baﬂlatt›. Kampanya bugün (15 ﬁubat 2007) ‹stanbul'da düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla duyuruldu. TMMOB, D‹SK, KESK,
TTB, TDB, ‹stanbul Barosu, ‹stanbul SMMO, ‹stanbul Eczac›lar Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›'n›n, 1 milyona yak›n Irakl›n›n ölümüne neden olan iﬂgal karﬂ›s›nda, ABD'nin Ortado¤u'dan çekilmesi, Irak'ta süren iﬂgalin son
bulmas›, savaﬂ›n ve ölümlerin durdurulmas› için
baﬂlatt›klar› kampanya ile Türkiye çap›nda
1.000 toplant›da 1.000.000 kiﬂiye ulaﬂ›lmas›,
savaﬂ›n ve iﬂgalin kirli yüzünün anlat›lmas› hedefleniyor.
‹ﬁGALE VE SAVAﬁA DUR DE
ABD'nin Irak'› iﬂgalinin dördüncü y›l›nda düzenlenen "iﬂgale ve savaﬂa dur" kampanyas› çerçevesinde, 12 Mart 2007 Pazartesi günü ülke çap›nda ortak bildiri okuma eylemleri gerçekleﬂtirildi. Ankara'da da TMMOB, KESK ve D‹SK'in
kat›l›m›yla Olgunlar Sokak Madenci An›t› önünde
bas›n aç›klamas› yap›ld›. TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, Yönetim Kurulu
Üyeleri ‹lker Ertem ve Alaeddin Aras'›n da kat›ld›¤› eylemde ortak bas›n aç›klamas› D‹SK Ankara Bölge Temsilci Tayfun Görgün taraf›ndan
okundu.

ÇALIﬁMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I'NA
‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YASA TASARISI TASLA⁄I
HAKKINDA TMMOB GÖRÜﬁÜ GÖNDER‹LD‹
TMMOB, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü'ne "‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Yasa Tasar›s› Tasla¤›"
hakk›nda bir yaz› gönderdi. TMMOB Genel Sekreter Vekili N. Hakan Genç imzas›yla 8 ﬁubat
2007 tarihinde gönderilen yaz›da, iﬂ güvenli¤i
alan›n›n uzmanl›k gerektirdi¤i belirtilerek, mühendislik düzeyinde ele al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u kaydedildi.

MÜHEND‹SL‹K, ‹ST‹HDAM VE ÜCRETLEND‹RME
SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU II.
TOPLANTISI YAPILDI
Ücretli ve iﬂsiz mühendis ve mimarlar›n çal›ﬂma
yaﬂam›nda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› tespit etmek,
nedenlerini belirlemek, özlük haklar›n› tart›ﬂmak
ve çözüm üretmek amac›yla 22-23 Eylül 2007
tarihlerinde ‹stanbul Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Oditoryumu'nda gerçekleﬂtirilecek TMMOB Mühendislik, ‹stihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu'nun Düzenleme Kurulu, ikinci toplant›s›n›
17 ﬁubat 2007 tarihinde yapt›. Sekreteryas› Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan yürütülen sempozyuma dair çal›ﬂmalar›n
de¤erlendirildi¤i toplant›da; özellikle Nisan-May›s-Haziran aylar›nda Adana, ‹zmir, Zonguldak,
‹stanbul, Diyarbak›r, Ankara ve Trabzon'da yap›lmas› planlanan bölgesel toplant›lar ele al›nd›.
TMMOB YANLIﬁ YATIRIMLAR SEMPOZYUMU
DANIﬁMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Merkezi ya da yerel düzeyde yap›lan veya yap›lmas› gündeme gelen birçok yat›r›m›n çeﬂitli nedenlerle amac›ndan uzaklaﬂmas› veya amac›na
hizmet etmemesi nedeniyle "do¤ru yat›r›m-yanl›ﬂ
yat›r›m" konusundaki tart›ﬂmalar›n sürdü¤ü, birçok yat›r›m›n GSMH içindeki pay›n›n yüksekli¤i
bir yana, sosyal ve çevresel boyuttaki etkilerinin
de sürekli gündemde oldu¤u ülkemizde, yat›r›mlar› her yönüyle ele alabilmek ve kamuoyuyla
paylaﬂmak amac›yla, 39. Dönem Çal›ﬂma Program›'na konulan "Yanl›ﬂ Yat›r›mlar Sempozyumu"
için haz›rl›klar sürüyor. Sempozyum Dan›ﬂma
Kurulu, 2007 Kas›m'›nda 2 gün sürmesi planlanan sempozyuma son ﬂeklini verebilmek amac›yla, 24 ﬁubat 2007'de geniﬂ kat›l›ml› bir toplant› gerçekleﬂtirdi.
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TMMOB’DEN...TMMOB’DEN...T
MÜDEK (MÜHEND‹SL‹K DE⁄ERLEND‹RME
KURULU) TÜZEL K‹ﬁ‹L‹K KAZANDI
TMMOB'nin de temsilcisi bulunan Mühendislik
De¤erlendirme Kurulu tüzel kiﬂilik kazand›. Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) taraf›ndan
2002 y›l›nda kuruluﬂundan beri faaliyet gösteren Mühendislik De¤erlendirme Kurulu'na tüzel
kiﬂilik kazand›rmak için bir süredir sürdürülmekte olan çal›ﬂmalar 25 Ocak 2007 tarihinde
"Mühendislik E¤itim Programlar› De¤erlendirme
ve Akreditasyon Derne¤i"nin kurulmas› ile yeni
bir aﬂamaya geldi.
TMMOB SA⁄LIK HAKKI ‹Ç‹N ANKARA'DA
"BEYAZ M‹T‹NG"DEYD‹
TMMOB; Türk Tabipleri Birli¤i (TTB); Türk Diﬂ
Hekimleri Birli¤i (TDB); KESK Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES) ve D‹SK
Devrimci Sa¤l›k ‹ﬂçileri Sendikas› (DEV SA⁄LIK-‹ﬁ)'n›n sa¤l›kta y›k›m politikalar›na karﬂ› sürdürdü¤ü mücadelede çerçevesinde 11 Mart
2007 tarihinde Ankara'da S›hh›ye Meydan›'nda
düzenledi¤i "Beyaz Miting"de yer ald›.
TMMOB ‹STANBUL KENT SEMPOZYUMU 13-15
EYLÜL 2007'DE DÜZENLENECEK
‹stanbul'un sorunlar› ve çözüm önerilerinin tart›ﬂ›laca¤› ‹stanbul Kent Sorunlar› Sempozyumu,
Düzenleme Kurulu'nun önerisi üzerine "TMMOB
‹stanbul Kent Sempozyumu" ad›yla 13-15 Eylül
2007 tarihlerinde düzenlenecek.
TMMOB ETK‹NL‹KLER‹N‹N TAR‹HLER‹
BEL‹RLEN‹YOR
TMMOB 39. Dönem etkinliklerinin tarihleri belli olmaya baﬂlad›. 39. Dönemde toplam 20 etkinlik
gerçekleﬂtirilecek. Etkinlikler için çal›ﬂmalar tüm
h›z›yla sürerken, düzenleme kurullar› taraf›ndan
belirlenen baz› etkinliklerin tarihleri de TMMOB Yönetim Kurulu taraf›ndan karar alt›na al›nd›.
REKABET KURUMU'NUN SMM H‹ZMETLER‹NDE
ASGAR‹ ÜCRET UYGULAMASININ
KALDIRILMASINA YÖNEL‹K KARARI DANIﬁTAY
TARAFINDAN ‹PTAL ED‹LD‹
Rekabet Kurumu'nun; TMMOB'nin yönetmelikleri
arac›l›¤›yla serbest mühendislik ve mimarl›k hizmetlerinde asgari ücret uygulamas›n› kald›rmas›n› isteyen ve bu konuda TMMOB'ye para cezas› veren karar› Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal edildi.
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TMMOB, TÜRK‹YE'DE ÖZELLEﬁT‹R(ME) GERÇE⁄‹
SEMPOZYUMU DÜZENLEYECEK
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, 27-28
Eylül 2007 tarihlerinde "Türkiye'de Özelleﬂtir(me) Gerçe¤i Sempozyumu" düzenleyecek.
KÜRESEL ‹KL‹M DE⁄‹ﬁ‹M‹N‹N TÜRK‹YE'YE
ETK‹LER‹ "TMMOB ‹KL‹M DE⁄‹ﬁ‹M‹ SEMPOZYUMU"NDA ELE ALINACAK
Sanayileﬂme politikalar›n›n sonucu olarak son 30
y›lda etkileri h›zla fark edilen küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂimi tüm dünyan›n oldu¤u gibi Türkiye'nin de gündeminde. Yaﬂam›n her alan›nda,
insan odakl› politikalar›n oluﬂturulmas› için mühendislik birikimini, bilim insanlar›n›n birikimiyle
birleﬂtirerek çözüm üretmeye çal›ﬂan TMMOB,
iklim de¤iﬂiminin Türkiye üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini 2008 y›l›nda düzenleyece¤i geniﬂ
kapsaml› bir sempozyumda masaya yat›racak.
TMMOB, TBMM PLAN BÜTÇE KOM‹SYONU'NDA ‹LLER BANKASI YASA TASARISI'YLA ‹LG‹L‹
GÖRÜﬁ B‹LD‹RD‹
‹ller Bankas› Yasa Tasar›s›, TBMM Plan Bütçe
Komisyonu ‹ller Bankas› Alt Komisyonu'nda 6
Mart 2007 tarihinde görüﬂüldü. Komisyon toplant›s›na görüﬂ bildirmek üzere TMMOB ad›na
kat›lan Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim Vardal, ‹ller Bankas› Çal›ﬂma Grubu Üyeleri Buket Ecemiﬂ ve A. Fahri Özten, konuya iliﬂkin oluﬂturulan
TMMOB görüﬂünü Komisyona sundular.
ABD'N‹N IRAK'I ‹ﬁGAL‹ TÜM TÜRK‹YE'DE
PROTESTO ED‹LD‹
ABD, Irak'› iﬂgalinin dördüncü y›l›nda, ilk bomban›n at›ld›¤› 20 Mart saat 20.00'de tüm Türkiye'de protesto edildi. D‹SK, KESK, TMMOB,
Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i,
Türk Eczac›lar› Birli¤i (TEB), ‹stanbul Barosu, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas›, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› ve çeﬂitli emek meslek örgütlerinin bir ayd›r sürdürdü¤ü ABD'yi protesto etkinlikleri, ilk bomban›n
at›ld›¤› 20 Mart saat 20.00'de ülke çap›nda düzenlenen "Bir Ses Ver, Bir Iﬂ›k Yak. Savaﬂa Dur
De" etkinlikleri ile son buldu. Tüm Türkiye'de ayn› saatte, binlerce kiﬂi ›sl›klarla, meﬂalelerle, sloganlarla ABD'yi k›nad›.

TMMOB, SA⁄LIKTA YIKIM POL‹T‹KALARINA
KARﬁI MÜCADELE EDENLERLE OMUZ OMUZA
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, Türkiye çap›nda gerçekleﬂtirecekleri eylemlerle sa¤l›ktaki y›k›m politikalar›na karﬂ› mücadele eden TTB, TDB, SES ve DEV Sa¤l›k-‹ﬂ'e
destek verdi. TMMOB'nin de bu mücadelede;
tabiplerin ve sa¤l›k emekçilerinin yan›nda oldu¤unu belirten So¤anc›, 5 Mart 2007'de konuya
iliﬂkin bir bas›n aç›klamas› yapt›.
5. DÜNYA SU FORUMU BAﬁLANGIÇ TOPLANTISI
19-20 MART 2007'DE ‹STANBUL'DA YAPILDI
2009 y›l› Mart ay›nda ‹stanbul'da düzenlenecek
Dünya Su Forumu haz›rl›k toplant›s› 19-20 Mart
tarihlerinde ‹stanbul'da yap›ld›. 350 yerli ve yabanc› delegenin kat›ld›¤› toplant›da; TMMOB
ad›na Yönetim Kurulu II. Baﬂkan› Hüseyin Yeﬂil
ile ‹nﬂaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› Serdar Harp ve ‹MO Yazman
Üyesi Ahmet Göksoy yer ald›.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü, tüm yurtta çeﬂitli etkinliklerle kutland›. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde toplanan yüzlerce kad›n; sloganlar, alk›ﬂlar
ve ›sl›klar eﬂli¤inde Abdi ‹pekçi Park›'na yürüdü.
TMMOB üyesi kad›n mühendis, mimar ve ﬂehir
planc›lar›n›n da kat›ld›¤› yürüyüﬂte, taﬂ›nan dövizlerle kad›nlar; namus cinayetlerine, sömürüye, tacize, eﬂitsizli¤e karﬂ› seslerini yükselttiler.
"KÜRESEL ENERJ‹ POL‹T‹KALARI VE TÜRK‹YE
GERÇE⁄‹" TMMOB ENERJ‹ SEMPOZYUMU'NDA
MASAYA YATIRILACAK
TMMOB VI. Enerji Sempozyumu 22-23-24 Ekim
2007 tarihinde Ankara'da gerçekleﬂtirilecek. Sekretaryas›n› Elektrik Mühendisleri Odas›'n›n yürüttü¤ü sempozyumun; Dünya'da ve Türkiye'de yaﬂanan güncel geliﬂmeleri de içerecek biçimde
enerji alan›n›n her yönüyle ele al›nd›¤›, ulusal ve
kamusal ç›karlar› savunan politika ve önerilerin
tart›ﬂ›laca¤› bir platform olmas› amaçlan›yor.
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TERSANELER‹M‹Z‹ TANIYALIM

YILDIZ GEM‹ VE MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET A.ﬁ.

Firma Profili
Y›ld›z Tersanesi, 1975 y›l›nda kurulmuﬂ olup, yabanc› sermaye iﬂtirakiyle 1988 y›l›nda faaliyete
geçmiﬂtir. ﬁirkette en büyük pay Perini ‹stanbul
Gemicilik A.ﬁ.'ne ait olup, kalan çok küçük pay
yerli ortaklar aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Perini A.ﬁ.'nin
% 98,91'i yabanc›d›r.
Yabanc› ortaklar, 30 m'nin üzerinde Yelkenli Yat
(Mega Yat) üretimi ve pazarlamas›nda dünyada
söz sahibidirler. Türkiye'de oldu¤u gibi ‹talya'da
da tersaneleri vard›r.
Y›ld›z Tersanesinde tamamen ihracata dönük üretim yap›lmaktad›r. Tersanenin kuruluﬂundan bu yana 1 adet özel yüzer havuz, boylar› 37-87 m aras›nda de¤iﬂen k›smen donat›lm›ﬂ yelkenli yat ihraç
edilmiﬂtir.
Perini A.ﬁ. ithal malzemeleri temin edip, yurt içi
harcamalar›n da finansman›n› sa¤lamak suretiyle
Y›ld›z Tersanesine sipariﬂ vermektedir. Böylece inﬂa edilen birimlerin yurt d›ﬂ›na pazarlamas› ve ihracat› Perini A.ﬁ. taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Tersanemiz (126,25 m X 335 m ) 42.293 m2 alan
üzerine kurulmuﬂtur. Ana ‹malat (Tekne ‹nﬂa ) Atölyesi 4.284 m2, Alüminyum Atölyesi 1200 m2, Çelik
‹ﬂleme Atölyesi 1080 m2, Sabit K›zak 1940 m2, ‹dari Bina 1720 m2, Sosyal Bina 840 m2, Marangozhane 700 m2, Ambar 740 m2, Aç›k ambar 300 m2, Boya Atölyesi 250 m2'dir. Halihaz›r durumu ile, boyu
50 metreye kadar olan yatlardan 3 adetinin ayn›
anda inﬂas›na elveriﬂli bir kapal› alana sahiptir.
Yelkenli yatlar›n klimatik ﬂartlar gerektiren boya ve
macun iﬂleri ise raspalama alan›nda ve özel naylon
örtüler alt›nda yap›lmaktad›r. Ayr›ca, boyu 82 m, deniz içindeki ›slak k›zak k›sm› 77 m olan %5 e¤imli, 12
m geniﬂlikte arabal› k›zak bulunmaktad›r. Buradan
yatlar boya, bak›m, onar›m için karaya çekilmekte ve
emniyetli bir ﬂekilde denize indirilmektedir.

Toplam alan
Kapal› alan
Ofisler
Misafirhane
Gemi yap› k›za¤›
Çal›ﬂma ofisleri
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40.000 m2
8.994 m2
866 m2
433 m2
100 m ( art› 55 m sualt› )
70m2

TERSANELER‹M‹Z‹ TANIYALIM
Kalite politikas› ve kalite hedefleri
Gemi ‹nﬂa Sanayi ve Yat ‹nﬂa sektöründe uzun y›llara dayanan tecrübe ve birikimlerle mega yat, yelkenli/motorlu yat üretim, ihracat›n› ve onar›m›n› yapmak için kurulan Y›ld›z Gemi ve Makine Sanayi Ticaret Anonim ﬁirketi; dünya klas›nda üretimleri ile
kazan›lan kaliteli ve sayg›n imaj›n› pekiﬂtirmek amac›yla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Y›ld›z Gemi ve Makine Sanayi Ticaret A.ﬁ.’nin amac›; müﬂteri memnuniyetini ve isteklerini esas alan,
ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, bu
konudaki samimiyet ve iddias›n› süreçlerini sürekli
olarak geliﬂtirerek ortaya koyan, verimli, karl› ve
sayg›n bir kuruluﬂ olarak yat inﬂa ve onar›m sektöründe yüksek kalitesi ile yer almakt›r. Bu çal›ﬂmalar
s›ras›nda yasal ve düzenleyici tüm kurallara uyarak
sa¤layaca¤›m›z baﬂar›, hepimizin olacakt›r.
Y›ld›z Gemi ve Makine Sanayi Ticaret A.ﬁ. personeli taﬂ›d›¤› bu anlaml› sorumlulu¤un bilinciyle, yürüttü¤ü her faaliyet ve sundu¤u her hizmet s›ras›nda
kendisi yüksek kalite anlay›ﬂ›n› korumak ve geliﬂtirmekten sorumlu hissetmelidir. Düﬂük maliyetin, asla düﬂük kalite demek olmad›¤› bilece¤iz. Kaliteye
sadece testlerin sonuçlar› ile de¤il iyi planlama, nitelikli iﬂ gücü ve verimli çal›ﬂman›n sonucunda ulaﬂaca¤›z.
Türk sanayisine ve topluma karﬂ› kaynaklar›m›z› etkin kullanmak ve geliﬂtirmek konular›nda yapaca¤›-

m›z katk›larla, en iyi örnek olmak için hepimiz üzerimize düﬂen sorumluluklar› yerine getirmekten
onur duyaca¤›z.
Y›ld›z Gemi ve Makine Sana Tic. A.ﬁ Üst Yönetimi olarak toplam kalite felsefesine uygun bir yönetim anlay›ﬂ› içinde;
• E¤itime ve insana önem verece¤iz.
• Müﬂterilerimizin memnuniyetini sürekli olarak art›raca¤›z.
• Kalite yönetim sistemimizi etkili olarak kullanaca¤›z.
• Müﬂterilerimizin her türlü uyar›lar›n› ve önerilerini dikkate alaca¤›z.
• Hatalar›m›zdan ders alaca¤›z.
• Yüksek kaliteli iﬂçilik, sürekli e¤itim ve tecrübe
ile en yüksek gemi inﬂa standartlar›na uygun üretim yaparak, dünya ve Türkiye’de mega yat üretiminde lider olaca¤›z.

‹rtibat:
Y›ld›z Gemi ve Makina San. Tic. A.ﬁ.
Tersaneler Cad. No: 11 81700 Tuzla – ‹stanbul
Tel
: +90 216 3956567
Fax
: +90 216 3951290
E-mail : info@yildizgemi.com.tr
Web
: www.yildizgemi.com.tr
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ÇEL‹K TEKNE SAN. VE T‹C. A.ﬁ.

Çelik Tekne Tersanesi
Çelik Tekne San. ve Tic. A.ﬁ. 1972 y›l›nda kurulmuﬂtur. ‹lk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete
geçmiﬂ ve 1980 y›llar›na kadar bu bölgede
faaliyetine devam etmiﬂtir. Bu tarihten itibaren, yeni
tesis edilen Tuzla Özel Sektör Tersaneler
Bölgesinde, bugün de faaliyetini sürdürdü¤ü tersane alan›na taﬂ›nm›ﬂt›r

gemi inﬂa, gemi iﬂletme ve turizm iﬂ alanlar›nda
faaliyet gösteren Galatasaray Holding’e ba¤l›d›r.
Çelik Tekne San. ve Tic. A.ﬁ. kuruluﬂundan
itibaren Türk Gemi ‹nﬂa sanayinde öncü ve önemli
roller oynam›ﬂ, Türk ve yabanc› armatörlerle, yüksek kaliteli gemi inﬂas›n› öngören, 70 adedi aﬂan
say›da kontratlar yapm›ﬂt›r.

Çelik Tekne San. ve Tic. A.ﬁ. Türkiye’ nin sayg›n
ﬂirket topluluklar›ndan birisi olan ve a¤›rl›kl› olarak

Çelik Tekne tersanesinin önemli projelerinden birisi 5.500 DWT M/T COSMO olup Eylül 2003’te, ‹talya’da yerleﬂik Mediterranea Di Navigazione S.P.A
firmas›na baﬂar›l› bir ﬂekilde teslim edilmiﬂtir.
Bu gemi ‹talya’dan Türkiye’ye verilmiﬂ ilk gemi inﬂa
kontrat› olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Bu gemi, Çelik Tekne San. ve Tic. A.ﬁ.’nin uluslararas› üne kavuﬂmas›na ve Avrupal› armatörlerden yeni gemi sipariﬂlerinin al›nmas›na yol açm›ﬂt›r.
Ayn› armatör taraf›ndan sipariﬂ edilen ve 2006
y›l›nda teslimi yap›lan M/T OTTOMANA ise 27.000
DWT kapasitesi ile Türk özel sektör tersanelerinde
inﬂa edilen en büyük gemi özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
Çelik Tekne Tersanesi’nin teknolojik seviyesinin
yükseltilmesi, üretim kapasitesinin ve verimlili¤inin
artt›r›lmas› yönünde devaml› bir gayret mevcuttur.
Güçlü yönetim ekibi liderli¤inde, son y›llarda yüksek teknoloji ürünü gemilerin teslimi, Çelik Tekne
San. ve Tic. A.ﬁ.’ ne gemi inﬂa sanayinde büyük
bir tecrübe, bilgi birikimi ve iyi bir isim sa¤lam›ﬂt›r.
Çelik Tekne Tersanesi’ni Türk Gemi ‹nﬂa Sanayinde öncü yapan baﬂar›lardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir: Son on y›l içerisinde adet ve deadweight kapasitesi olarak en fazla gemiyi, ilk IMO II
kimyasal tankeri, ilk uluslararas› dual klasl› gemiyi,
ilk “GREEN STAR” notasyonlu çevre dostu gemiyi
ve ilk 27.000 DWT‘ luk geminin tamam›n› inﬂa eden
tersanedir. Ayr›ca, Çelik Tekne Tersanesi kutup
ﬂartlar›nda çal›ﬂacak 18.000 DWT’luk bir geminin
sipariﬂini Türkiye’de yine ilk olarak alan ve onu inﬂa eden tersanedir.
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Günümüzde, Çelik Tekne Tersanesi, a¤›rl›kl› olarak kimyasal tankerler, konteyner gemileri, çok
amaçl› kuru yük gemileri ve kutup koﬂullar›na uyarl› bal›kç› gemileri inﬂaatlar›nda uzmanl›k kazanm›ﬂt›r. Çelik Tekne Tersanesi, armatörün talebine uygun olarak özel tasarlanm›ﬂ 30.000 DWT’a kadar
kapasitede her türlü ticari ve özel amaçl› modern
gemiyi teslim edebilecek yetenektedir. Çelik Tekne Tersanesi’nin, Tribon CAD / CAM imkânlar›na
sahip dizayn bölümü, modern, teknoloji ürünü gemi inﬂaat›n›n gereklerini karﬂ›lamaktad›r.
Kalite, mümkün olan en yüksek üretim standard›n›n ve müﬂteri memnuniyetinin sa¤lanmas› için
Çelik Tekne Tersanesi taraf›ndan hayati önemde
bir husus olarak kabul edilir. ‹nﬂaat›n her aﬂamas›nda gerçekleﬂtirilen çok s›k› denetim makul fiyatla üstün kaliteyi sa¤lamaya imkân vermektedir.
“dinamizm ve verimlilik” slogan› tersanenin her bir
ekip üyesi taraf›ndan içtenlikle benimsenmiﬂtir.
Halen, Çelik Tekne Tersanesi’nin 2007–2010 inﬂa
program›nda toplam yaklaﬂ›k 160.000 DWT kapasitesinde 15 adet gemi inﬂas› bulunmaktad›r. Bu
gemiler aras›nda; iki adet 17.000 DWT’luk Petrol /
Kimyasal ürün tankeri, bir adet 18.000 DWT’ luk, iki
ana makineli, Petrol / Kimyasal ürün tankeri, beﬂ
adet 14.000 DWT Kimyasal tanker, yedi adet
5.600 DWT Kimyasal tanker yer almaktad›r.
Çelik Tekne Tersanesi’nin teknolojik seviyesinin
yükseltilmesi, üretim kapasitesinin ve verimlili¤inin
artt›r›lmas› kapsam›nda güncel olarak, Gebze bölgesinde çelik saç levha / profil stok sahas› ile CNC
kesim ve ön imalat tesisleri, tersane alan›nda ise
yeni kapal› imalat alanlar›, atölye, makineler ile ofis
imkanlar› geliﬂtirme yat›r›mlar› yap›lm›ﬂt›r.
Çelik Tekne Tersanesi y›ll›k 20.000 ton çelik iﬂleme
imkan›, 82.500 m2 tersane alan›, üç adet inﬂa k›za¤› ve 150 metre boyundaki donat›m iskelesi ile y›ll›k toplam 60.000 DWT gemi inﬂa kapasitesine sahiptir. Modern imkânlar› ve dinamik profesyonel
kadrosu ile Çelik Tekne Tersanesi, armatörlerin
yüksek kaliteli gemi inﬂas›n› öngören, azami
30.000 DWT’ e kadar her türlü taleplerini karﬂ›layabilecek yetenektedir.

‹rtibat:
Çelik Tekne San. ve Tic. A.ﬁ.
‹çmeler, Özel Tersaneler Bölgesi No:12 34944
Tuzla / Istanbul
Tel
: + 90 216 395 34 52
Fax
: + 90 216 395 34 51
E-mail : info@celiktekne.com.tr
Web
: www.celiktekne.com.tr
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SHIPYARD/HULL NUMBER : SELAH TERSANES‹ / H48
SHIP NAME: NAFTOCEMENT XV
OWNER

: NAFTOTRADE

DESIGN OFFICE

: COSNAV ENGINEERING S.r.l.

LOA

: 134,00 m

LBP

: 122,80 m

BREADTH

: 20,60 m

DEPTH

: 10,70 m

DRAUGHT(DESIGN)

: 8,00 m

CARGO CAPACITY

: 11450 m3

DWT

: 12,500

ENGINE

: VARTSILA
5800 kW

SPEED

: 14.00 knots

CLASS

: RINA

START OF CONSTRUCTION : 01.10.2005
DATE OF DELIVERY

: 20.04.2007

SHIPYARD/HULL NUMBER : DESAN TERSANES‹ / NB14
SHIP NAME: M/T ORASUND
OWNER

: REDERIET MH SIMONSEN APS

DESIGN OFFICE

: Delta Marine

LOA

: 102,60 m

LBP

: 100,70 m

BREADTH

: 15,60 m

DEPTH

: 7,80 m

DRAUGHT(DESIGN)

: 5,60 m

CARGO CAPACITY

: 5445,23 m3

DWT

: 4.500

ENGINE

: MAN B&W

SPEED

: -

CLASS

: BV

START OF CONSTRUCTION : 01.12.2004
DATE OF DELIVERY

: 20.04.2007
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SHIPYARD/HULL NUMBER : TORLAK TERSANES‹
SHIP NAME: ÖZAY - 5
OWNER

: B‹LNAM ‹ﬁLETMEC‹L‹K VE T‹CARET LTD. ﬁT‹.

DESIGN OFFICE

: ADMARIN

LOA

: 130,12 m

LBP

: 123,32 m

BREADTH

: 19,60 m

DEPTH

: 10,90 m

DRAUGHT(DESIGN)

: 8,35 m

CARGO CAPACITY

: 13350 m3

DWT

: 10.800

ENGINE

: MAK 6M43C

SPEED

: 15 knots

CLASS

: BV

START OF CONSTRUCTION

: JUNE 2006

DATE OF DELIVERY

: JULY 2007

SHIPYARD/HULL NUMBER : A.D.‹.K / NB. 204
SHIP NAME: M/T FS SALOME

94

OWNER

: MAKS DEN‹ZC‹L‹K T‹C.VE SAN A.ﬁ

DESIGN OFFICE

: ADMAR‹N

LOA

: 121,68 m

LBP

: 115,38 m

BREADTH

: 17,20 m

DEPTH

: 8,80 m

DRAUGHT(DESIGN)

: 6,86 m

CARGO CAPACITY

: 8607 m3

DWT

: 8100 DWT

ENGINE

: MAK 8M32C

SPEED

: 14 knots

CLASS

: BV

START OF CONSTRUCTION

: 15.05.2006

DATE OF DELIVERY

: 30.06.2007
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SHIPYARD/HULL NUMBER : SEDEF TERSANES‹ / NB.142
SHIP NAME: SERAP K
OWNER

: TURKON HOLD‹NG

DESIGN OFFICE

: KNUD HANSEN

LOA

: 149,60 m

LBP

: 136,80 m

BREADTH

: 22,70 m

DEPTH

: 11,30 m

DRAUGHT(DESIGN)

: 7,80 m

CARGO CAPACITY

: 1157 TEU

DWT

: 12.000

ENGINE

: 11060 kW

SPEED

: 18,8 knots

CLASS

: ABS

START OF CONSTRUCTION

: 07/07/2007

DATE OF DELIVERY

: 17/02/2007

SHIPYARD : YALOVA
SHIP NAME: YOUNES II
OWNER

: TÜRKO⁄LU GEM‹ SAN.

DESIGN OFFICE

: SEFT GEM‹ MÜHEND‹SL‹K

LOA

: 30,00 m

LBP

: 26,50 m

BREADTH

: 8,00 m

DEPTH

: 4,50 m

DRAUGTH-max

: 3,40 m

CARGO CAPACITY

: 140 m3

DWT

:

ENGINE

: BAUDOUIN 12M26SR

SPEED

: 15 knots

CLASS

: TL

KEEL LAID

: 2007

DATE OF DELIVERY

: 2007
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AEGEAN YACHT SERVICES
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3
SEFT

SHIPBUILDING & ENGINEERING

550 M3 HOPPER / SPLIT BARGE
Type of Vessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Split Barge

MACHINERY SYSTEM

Design . . . . . . . . . . . . . . . . . .SEFT Shipbuilding & Engineering

Main Engine . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x MAN 550HP/1800rpm

Owner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yaz›c› Aﬁ

Aux. Engine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85kVA AKSA Gen. Set

PRINCIPAL PARTICAULARS
Lenght over all (max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49.90 M
Lenght btw. perp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.90 M
Breadth (max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.50 M
Depth (fore&aft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 M
Depth (midbody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.10 M
Draught, design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.50 M
Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 knot
Hopper Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 M3

OUTFITTINGS
Propeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Schottel

SPLIT BARGE INFO
Split Barges are suitable to carry dredged materials. They can be
split up to 20 degrees to 2 parts hull with hydraulic system and
dump the cargo easily.
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Piping & Rel. Material
Fire & Safety Appliances
Mooring and Anchor Chain
Radar, VHF
Cathodic Protection
CLASSIFICATION
Classification Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL
Class Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 A5 BARGE
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Türkiye, 'Tersaneler Master Plan›’na kavuﬂuyor
Denizcilik Müsteﬂarl›¤›'n›n açt›¤› ihale sonucunda Türk Loydu'nun kazand›¤› Tersaneler Master
Plan›'nda sona yaklaﬂ›ld›. Yerli yat›r›mc› için iﬂ
kayna¤› yabanc› yat›r›mc› için rehber niteli¤i taﬂ›yan plan 25 Nisan'da Denizcilik Müsteﬂarl›¤›'na teslim edilecek.
Geçen sene Denizcilik Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
ihale edilen ve Türk Loydu'nun kazand›¤› Türkiye Tersaneler Master Plan› Türktermap’›n dün itibariyle bitti¤i ve 25 Nisan'da Denizcilik Müsteﬂarl›¤›’na teslim edilmiﬂ olaca¤› aç›kland›. Deniz
Ticaret Odas›, Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i, Gemi Mühendisleri Odas›, Gemi Sanayiciler Derne¤i, üniversiteler ve sektörle ilgili di¤er kuruluﬂlar›n kat›l›m›yla bir y›l içinde tamamlanan plan›n
yap›m›na ait ihale sözleﬂmesi Denizcilik Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz ile Türk Loydu Yönetim Kurulu
Baﬂkan Prof. Dr. Yücel Odabaﬂ› ve Genel Müdür
ﬁevki Bak›rc› taraf›ndan 21 Mart 2006'da Ankara’da imzalanm›ﬂt›.
Plan, çevreye, kültürel ve turistik de¤erlere zarar
vermeden k›y›lar›m›zdan azami ölçüde yararlan›larak Türkiye’nin bulundu¤u co¤rafyada mukayeseli üstünlüklere sahip olabilecek tersane,
gemi söküm, yat-gezi teknesi yap›m ve gemi
yan sanayi tesis yat›r›mlar›n›n bütünsel bir plan
içinde geliﬂmesini sa¤layacak. Master Plan›,
dünya gemi inﬂa, gemi bak›m-onar›m, gemi söküm, yat-gezinti teknesi yap›m ve gemi yan sanayi alt sektörlerinden önümüzdeki yirmi y›l içinde ülkemizin alabilece¤i pay› ve hedef ürünleri,
kapsaml› bir pazar, mukayeseli üstünlükler ve
kararl›l›k analizi ile belirlemek gibi birincil bir
amac› içeriyor.
Yerli ve yabanc› yat›r›mc› için rehber niteli¤inde
Belirlenmiﬂ hedefe ulaﬂ›labilmesi için; mevcut
yap› ve tesislerin genel anlamda rehabilitasyonu
dahil, al›nmas› gerekli hukuki, idari, mali e¤itsel,
finansal ve teknolojik tüm ana tedbirleri tespit etmek di¤er bir amaç olarak belirlenirken hedefe
uygun yat›r›mlar için Türkiye'nin bütün k›y›lar›na
ﬂamil yeni tesis yerleﬂim yerlerini tespit etmek ve
buralarda yap›lacak yat›r›mlar›n sahip olmalar›
gereken asgari unsurlar›, yat›r›mc›ya yol gösterici mahiyette olmak üzere belirlemek amaçlar›n
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di¤er kademelerini meydana getiriyor.
Türkiye Tersaneler Master Plan›’nda belirtilen di¤er amaç maddeleri ise ﬂöyle: Tespit edilen yerleﬂim yerlerinde yap›labilecek yat›r›mlar›n yerleﬂim yeri baz›nda ön fizibilitelerini ç›karmak. Tespit edilen yerleﬂim yerlerinde devlet taraf›ndan
yap›m› gerekli altyap› tesislerinin yaklaﬂ›k maliyetlerini ç›karmak. Bu yerlerin ve öngörülecek
altyap› yat›r›mlar›n›n birbirine göre öncelik s›ralar›n› belirlemek. Plan›n, bu sahaya ilgi duyan yerli ve yabanc› yat›r›mc›larla konu ile ilgili ülke bürokrasisi ve siyasilerine önemli ölçüde rehber
olaca¤› da öngörülüyor.
Plandaki tersanelerin baz›lar› üretim yap›yor
Plana göre tayin edilen yeni tersane yerlerinin
bir k›sm›n›n tahsis iﬂlemleri devam ederken iﬂlemleri tamamlanan bir k›s›m tersanenin yat›r›mlar›yla birlikte gemi inﬂaatlar› da sürüyor. Planda
yer alan Trabzon Yeniçam Tersanesi’nin temeli
geçen y›l 16 Kas›m'da at›lm›ﬂt›. 2004'te aç›lan
Ünye Karadeniz-Ordu Tersanesi ise halen 500
iﬂçi kapasitesiyle üretime devam ediyor. Samsun-Terme’deki Frekans Gemi ‹nﬂaat’›n tamamland›¤›nda 750 kiﬂiye istihdam sa¤layaca¤› belirtiliyor. Karadeniz Ere¤li Tersaneler Bölgesi'nde Us-Med, Med-Y›lmaz ve Ere¤li tersaneleri faaliyet gösteriyor. Samsun Tekkeköy Tersane
alan› ise Alt›n Gemi Deniz Tic. Aﬁ’ye tahsis edilmiﬂ durumdu. Zonguldak Kilimli'deki Cansu
Tersanesi 10 bin DWT’a kadar gemi inﬂa edebilecek. Planda yer alan tersanelerden Karasu
Sakarya Tersaneler Bölgesi'nin 320 dönüm ve
tahsisi yap›lm›ﬂ olan tersaneyle 1500 kiﬂilik bir
iﬂgücü yaratmas› bekleniyor. Kocaeli ‹zmit-Yeniköy OSB tersanelerinden ise inﬂaat›n son noktaya yaklaﬂt›¤›, ilk hizmete giren Admarin tersanesinden sonra di¤er dört tersanenin bu y›l sonuna kadar tam kapasiteye yak›n üretime geçece¤i belirtiliyor. Projedeki di¤er tersaneler ve
tersane alanlar› ise Yalova Alt›nova Tersaneler
Bölgesi, ‹çdaﬂ Çanakkale-Biga Tersanesi, Çandarl› ‹zmir Tersane alan›. Trakya bölgesinde Tekirda¤ için bir talep görülmezken Gelibolu’da
yeni tersane yat›r›mlar›na imkân bulundu¤una
iﬂaret ediliyor.

Türk Loydu ile Lloyd’s Register of Shipping
aras›nda genel iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›.
Kapsam olarak, yeni inﬂaa ve servisteki gemilerin ve mobil offshore platformlar›n›n klaslanmas›, enerji sektöründe (petrol ve gaz) dan›ﬂmanl›k, üçüncü taraf kontrollük ve do¤rulama hiz-

metleri, yönetim sistemleri belgelendirmesi ve
e¤itim hizmetleri sa¤lanmas›, AB yönetmelikleri
kapsam›nda uygunluk de¤erlendirme hizmetlerini içeren iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›.
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Türk Loydu'ndan Yeni ‹ﬂbirli¤i

Küresel Is›nmaya IDO Engeli
Küresel ›s›nman›n en önemli nedenlerinden görülen fosil bazl› yak›t kullan›m›n›n
yol açt›¤› karbondioksit etkisini azaltmay› amaçlayan ‹DO filosunda bulundurdu¤u
gemilere biyosid içermeyen silikon bazl› boya uygulayarak atmosfere sal›nan
karbon oran›n›n azalmas›na yard›mc› oluyor.
Uluslararas› Denizcilik Örgütü (IMO) üyelerinden ‹DO, daha önce h›zl› feribot ve deniz otobüslerinde kullanmaya baﬂlad›¤› çürümeyi önleyici silikonlu boya uygulamas›n› ﬂehir hatlar›
vapurlar›na da taﬂ›yarak yak›ttan aç›¤a ç›kan ve
atmosfere da¤›lan zehirli gazlar›n miktar›n› aﬂa¤› çekmeyi hedefliyor.
B‹YOS‹D ‹ÇERMEYEN BOYA
Bir y›l boyunca ortalama 100 bin m3’’lük yak›t
kullanan ‹DO, filosuna uygulayaca¤› silikon bazl› boya ile ton baﬂ›na 3,2 ton karbondioksit ve
0,03 ton sülfürdioksitin havaya sal›nmas›na engel olacak. Biyosid içermeyen silikon bazl› boyalar›n kullan›m› gemilerin sudaki sürtünme oran›n› minumuma indirirken, ayn› zamanda daha
az yak›t tüketimi ve h›zlanmadan do¤an verimli
ulaﬂ›m olana¤› sa¤layacak. ‹DO inﬂa ettirece¤i
yeni yolcu ve araba vapurlar›nda kullanaca¤›
yak›t filtreleme sistemleri ile do¤aya sal›nan zararl› gaz miktar›n› azaltmay› hedeflerken, gemilerin suyla temas eden bölgelerine uygulayaca¤›
silikonlu boya ile de deniz canl›lar› için do¤al hayat›n korunmas›na da destek olmay› amaçl›yor.
EKOS‹STEM TEHD‹T ALTINDA
Dünya atmosferi ve okyanuslar›n ortalama s›cakl›¤›n›n son 50 y›lda saptanabilir bir durumda
artt›¤› yönündeki ortak fikirler, küresel ›s›nmaya

yol açan sera gazlar›n›n atmosferde olmas› gerekenden daha fazla oldu¤unu ortaya koyuyor.
Karbondioksit, metan gibi gazlar›n küresel ›s›nma üzerinde aktif role sahip olmalar› nedeniyle
dünya yüzeyinin ›s›nmas›na, kutuplara yak›n
buzullar›n eriyerek karalar›n ve aç›k sular›n artmas›na neden oluyor. A¤›r sanayi, ulaﬂ›m, enerji piyasas› ve ekonominin her sektöründe kullan›lan fosil bazl› yak›tlar›n neden oldu¤u Karbondioksit gaz›n›n sal›n›m› ekosistemi tehdit alt›na
al›yor. 1958 y›l›nda atmosferdeki karbondioksit
oran› 315 ppm/m3 iken bu oran 2004 y›l›nda 379
ppm/m3’e ulaﬂm›ﬂ durumda. Merkezi Londra da
bulunan International Maritime Organization
(IMO)’nun yapt›rd›¤› bir araﬂt›rmaya göre dünya
ticaret filosu y›lda yaklaﬂ›k 300 milyon ton yak›t
tüketiyor. Bu tüketim hava kirlili¤ine ve küresel
›s›nmaya neden olan karbondioksit gaz›ndan
y›lda 960 milyon ton, asit ya¤murlar› nedenlerinden zehirli at›k sülfür dioksitten 9 milyon ton aç›¤a ç›kmas›na yol aç›yor. Dünya denizcilik sektörünün bu seviyedeki tüketiminin devam etmesi, yeni teknolojilerin kullan›lmamas› ve iyileﬂtirme yap›lmamas› durumunda 2020 y›l›nda sektör taraf›ndan kullan›lan yak›t›n havadaki emisyonu yüzde 38 ile yüzde 72 aras›nda artaca¤›
yönünde. IMO verilerine göre dünya ticaret filosu y›lda 960 milyon ton karbondioksit ve 9 milyon ton sülfür dioksit aç›¤a ç›kart›yor.
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‹DO yeni deniz otobüsleri törenle hizmete girdi
Törende konuﬂan Ulaﬂt›rma Bakan› Y›ld›r›m, ilk göz a¤r›s› olan ‹DO'yu h›z, yolcu
ve araç taﬂ›mac›l›¤›nda dünyan›n lider ﬂirketi konumuna getirdiklerini söyledi.
‹DO filosuna 2 yeni deniz otobüsü kat›ld›:
"Burak Reis-3" ve "Salih Reis-4"
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin, ‹stanbul'un
trafik sorununun çözümüne yönelik yerin üstünde
ve yeralt›ndaki çal›ﬂmalar› devam ederken, bir
yandan da deniz ulaﬂ›m› için yat›r›mlar› sürüyor.
Büyükﬂehir Belediyesi iﬂtiraklerinden IDO
A.ﬁ.'nin filosuna kat›lan 2 yeni deniz otobüsü, bugün düzenlenen törenle Ulaﬂt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m ve ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Kadir Topbaﬂ taraf›ndan hizmete al›nd›...
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, Marmara Denizi'nin ﬂartlar›na göre fonksiyonlar› güçlendirilerek ‹DO için özel tasarlanan ve "Burak Reis-3" ve
"Salih Reis-4" ad›n› verdi¤i 2 yeni deniz otobüsünü bugün düzenlenen törenle hizmete ald›. Kabataﬂ Deniz Otobüsleri ‹skelesi'nde düzenlenen
törene, Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ ve
‹DO A.ﬁ. Genel Müdürü Ahmet Paksoy kat›ld›.
Hizmete al›nan gemilerin özellikleri ﬂöyle:
Geniﬂ seyir zevki sunan ve her biri 449 yolcu kapasiteli, 30 deniz mili/saat seyir h›z›na sahip yeni deniz otobüslerinin eni 12 metre, boyu ise
42,90 metre.
Özellikle yaz aylar›nda d›ﬂ hatlarda yaﬂanan bagaj yo¤unlu¤una da büyük oranda çözüm getiren gemiler, engelli vatandaﬂlar›m›z için de daha rahat seyahat etme imkân› sunuyor.
Konforlu, iç hacmi geniﬂ, bagajlar› ve alanlar›n›n
kapasitesi yüksek tutulan yeni deniz otobüsleri, di¤er deniz otobüslere oranla daha ekonomik (daha
az yak›t sarfiyat›) ve çevre dostu olarak üretildi.
Konforun belirgin bir ﬂekilde öne ç›kt›¤› yeni deniz otobüslerinde, yolcular kendilerine ait koltuklarla rahat seyahat etme imkân› yakalayacaklar.
Yeni deniz otobüsleri, Marmara Denizi'ilde Ç›narc›k, Avﬂa-Marmara Adas› ve Esenköy gibi
uzak hatlarda da kullan›lacak. ‹lk etapta ikisi hizmete al›nan yeni deniz otobüslerinin. Haziran ay›
itibariyle di¤er 3 adedinin de hizmete al›nmas›
planlan›yor. Her biri 7,5 milyon dolar olan 5 yeni
deniz otobüsünün ‹DO filosuna eklenmesiyle,
toplam deniz otobüsü say›s› 25'e ç›kacak.
Törende konuﬂan Ulaﬂt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m, ilk göz a¤r›s› olan ‹DO'yu görev yapt›¤›
dönemde h›z, yolcu ve araç taﬂ›mac›l›¤›nda
dünyan›n lider ﬂirketi konumuna getirdiklerini
söyledi. Y›ld›r›m, ﬂirketin, ﬂehir hatlar›n›n da ka-
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t›l›m›yla bugün daha da güçlendi¤ini ve ‹stanbullular›n deniz ulaﬂ›m›ndan daha fazla yararlanmalar› için bu alandaki yat›r›mlar›n› art›rd›¤›n›
anlatarak, kendilerinin de deniz taﬂ›mac›l›¤›nda
en önemli s›k›nt› olan ÖTV'yi 1 Ocak 2004'ten itibaren kald›rd›klar›n› kaydetti.
Bakan Y›ld›r›m, bu uygulama ile bal›kç›l›k, deniz
turizmi ve denizde yolcu ve araç taﬂ›mac›l›¤›n›n
artt›¤›n› ve kara yolundan denize yönlendirilen
araç say›s›n›n 2006 y›l› itibar›yla 7,5 milyona ulaﬂt›¤›n› bildirdi. Türkiye'nin, 2 bin 700 kilometrelik
kara s›n›r›na karﬂ›n 8 bin 400 kilometre sahil uzunlu¤u bulundu¤unu, Tuzla Bölgesi'nde Ayd›nl› koyunda toplanm›ﬂ 37 küçük ölçekli tersane d›ﬂ›nda, 2 bin 400 kilometrelik Karadeniz ﬂeridi de dahil gemi inﬂa edecek yeri olmad›¤›n› dile getiren
Y›ld›r›m, hükümet olarak gemi inﬂa alan›n› Türkiye'nin stratejik sektörü ilan ettiklerini kaydetti.
Y›ld›r›m, bugün Karadeniz'de ‹zmit Körfezi'nde,
Yalova sahillerinde, Ege ve Akdeniz'de 60'› inﬂaat yapan, 60 tanesi de yap›m aﬂamas›nda
olan toplam 120 tersane bulundu¤unu ifade etti. Türkiye'nin 4 y›l önce dünyada gemi inﬂaat›nda 23. s›rada iken bugün 8. s›raya yükseldi¤ini,
hedeflerinin 2013 y›l›nda dünya dördüncülü¤üne ç›kmak oldu¤unu belirten Y›ld›r›m, tüm çal›ﬂmalar›n› buna göre yapt›klar›n› anlatt›.
Y›ld›r›m, ﬂu anda sektörde do¤rudan çal›ﬂan say›s›n›n 13 binden 390 bine ç›kt›¤›n› söyledi. Deniz
turizminde de liman ücretlerini indirmeleri ve altyap›lar›n› geliﬂtirmeleri nedeniyle 11 limana düzenli kuruvaziyer geminin servis yapt›¤›n› ve deniz yoluyla gelen 300 bin turist say›s›n›n 2006 y›l›
sonu itibar›yla 1 milyon 150 bini aﬂt›¤›n› kaydetti.
''3 y›l sonra rayl› sistem 250 kilometre olacak”
Y›ld›r›m, ‹stanbul'un toplu ulaﬂ›m sorununun çözümünün deniz, kara ve rayl› ulaﬂ›m sistemlerinin dengeli kullan›lmas›ndan geçti¤ini, ancak
rayl› sistemle ilgili kentteki 100 y›ll›k gecikmenin
unutulmamas› gerekti¤ini söyledi. ﬁu anda kent
genelinde yaklaﬂ›k 150 kilometre metro çal›ﬂmas› bulundu¤unu, buna Marmaray'› da katt›klar›nda 3 y›l sonra ‹stanbul'da rayl› sistem altyap›s›n›n 250 kilometreye ulaﬂaca¤›n› anlatan Y›ld›r›m,
böylece ‹stanbul ulaﬂ›m›ndaki rayl› sistem pay›n›n yüzde 29'a ç›kaca¤›n› dile getirdi.
Binali Y›ld›r›m, ''Bunu gerçekleﬂtirdi¤imiz zaman
‹stanbul'un trafikle ilgili problemi asgari düzeye
inecek'' dedi.
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Terme Tersanesi aç›ld›
Samsun’un Terme ‹lçesi'nde 25 bin metrekaresi
kapal› ve toplam 80 bin metrekare alan üzerine
kurulacak olan tersanenin temel atma töreni,
Ulaﬂt›rma Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m, Vali Say›n
Hasan Basri Güzelo¤lu, AK Parti Genel Sekreteri ‹stanbul Milletvekili ‹dris Naim ﬁahin, AK Parti
Grup Baﬂkan Vekili ve Ordu Milletvekili Eyüp
Fatsa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mustafa
Çak›r, Mustafa Demir, Mehmet Kurt, Musa Uzunkaya ve Tersaneler Genel Müdürü Sami Kabaﬂ
ve vatandaﬂlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
Törende konuﬂma yapan Vali Say›n Hasan Basri
Güzelo¤lu Terme ‹lçemiz'de gerçekleﬂen Tersane Temel Atma Törenin çok anlaml› ve önemli oldu¤unun alt›n› çizerek, gelecekte ‹lçe Halk›n›n daha refah bir yaﬂam sa¤layaca¤›n› belirtirken bu nedenle de eme¤i geçen herkese teﬂekkür etti.
Temel atma töreninde bir konuﬂma yapan Ulaﬂt›rma Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m, Türkiye'nin
gemi inﬂaat›nda 23. s›radan 8. s›raya yükseldi¤ini kaydetti. Ulaﬂt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m, "2003 y›l›ndan itibaren yükseliﬂimiz devam
ediyor. Art›k, yüzde 5, yüzde 10 yok. Kat kat
yükseliyoruz. Enflasyon aﬂa¤›ya do¤ru katlayarak iniyor, hizmetler yukar› do¤ru katlayarak gidiyor." diye konuﬂtu.
2013 y›l›na kadar Türkiye'nin dünyan›n 4. büyük gemi inﬂaat üssü haline gelmesi için hedef

koyduklar›n› vurgulayan Say›n Bakan›m›z, "Dünyada 4. olunca ne olacak? Türkiye'de 2003 y›l›nda bütün denizcilik alan›nda hepsinin getirdi¤i
para, katma de¤er 3 milyar dolard›. ﬁuan sadece gemi yap›m› ve tamirinden 4.5 milyar dolar
geliyor. 2013 y›l›nda gemi inﬂaat›n›n ülkemize
kazand›raca¤› döviz miktar› 15 milyar dolard›r.
‹ﬂte hedef bu. ‹ﬂte zenginli¤in ad› bu, adresi bu"
ﬂeklinde konuﬂtu.
Ard›ndan Say›n Bakan Binali Y›ld›r›m, beraberindeki heyetle birlikte butona basarak Terme
Tersanesi'nin temelini att›.
Terme Tersane Projesi
Terme Tersanesi’nin 25.000 m2 kapal› olmak
üzere, toplam 80.000 m2 alan üzerine kurulmas› planlanm›ﬂt›r. Bu y›l içinde k›smen faaliyete
geçilmesi düﬂünülen tersanenin tamam›n›n ise
3 y›l içinde bitmesi öngörülmektedir.
Terme Tersanesi projesinin seçilmesinin en
önemli nedenleri; tersane alan›n›n mendirek içinde bulunmas›, hava ve karayolu ulaﬂ›m›na uygun
konumda bulunmas› ile birlikte istihdam aç›s›ndan da avantajl› bir yer olmas›d›r. Ülkemizin en
fazla göç veren büyük ﬂehri olan Samsun’da, di¤er sanayi sektörlerinin de geliﬂmesine imkan
sa¤layacak gemi inﬂa sanayi bölgesinin bu ilde
kurulmas› ile önemli bir istihdam ve katma de¤er
meydana gelecektir.
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Karadeniz Bölgesinde; Karadeniz’e k›y›s› olan
ülkeler itibariyle Sochi, Novorossisk, Tuapse ,
Poti, Yalta, Odessa, Köstence ve Varna gibi limanlar aras›nda yo¤un bir gemi trafi¤i mevcuttur. Söz konusu gemi trafi¤inin oluﬂturdu¤u bak›m-onar›m talebi, ülkemiz taraf›ndan ve taleplerin di¤er ülkelere kaymas›n› engelleyerek ekonomik kay›plara sebep verilmesini önleyecektir.
Terme Tersanesi alan›, bölgede yaﬂanan iklim
özelliklerine uygun bir yap› özelli¤i gösterece¤inden, y›l›n tamam›nda tersane faaliyetleri sürdürülebilecek bir özellikte olacakt›r. Dolay›s›yla
Terme Tersanesi alan›n›n seçilmesi olumlu faktörlerden dolay› tercih edilmiﬂtir.
Terme ilçesinde sanayileﬂme yok denecek kadar az ve geliﬂmemiﬂtir. Turizm mevsimin k›sa
oluﬂu nedeniyle rantabl de¤ildir. Bölgede meslek lisesi mezunu genç nüfus, ya gurbete gidip
çal›ﬂmakta yada kahvehanelerde vakit geçirmektedir.
Dolay›s›yla Terme Tersane’sinde :
• 20.000 DWT’a kadar gemilerin, modern inﬂa
teknikleri kullan›larak yap›lmalar›
• Gemi bak›m ve onar›mlar›,
• Mega yat, yolcu gemileri, gezinti gemileri,
römorkör ve feribotlar’›n çelik ve
alüminyumdan yap›lmalar›,
Gemi inﬂa sanayi döviz ikame eden, yan sanayiyi sürükleyen, teknoloji transferini cezbeden,
istihdam sa¤layan, milli deniz ticaret filosunu
destekleyen ve ülkenin savunma ihtiyaçlar›na
katk›da bulunan bir sanayi koludur.

• Modern bal›kç› gemileri yap›larak, bölgede
bal›kç›l›¤›n daha da geliﬂtirilmesi,
• Gemi inﬂa yan sanayisinin oluﬂturulmas›,
• 650 kiﬂilik istihdam
hedeflenmektedir.

Çiçek Tersanesi’nin Yeni Sipariﬂleri
Deniz Endüstrisi A.ﬁ., 2007 y›l› sonunda
baﬂlanmak üzere 3 adet 58.000 DWT'luk
kuru yük gemilerinin üretimi için kontrat
imzalad›, sektörde üretilecek en büyük
tonaja sahip olacak gemilerin ana boyutlar› aﬂa¤›daki gibidir.
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Tam boy

: 189.990 m

Geniﬂlik

: 32,240 m

Derinlik

: 18,000 m

Draft

: 12,800 m

K‹TAP KÖﬁES‹

kitap...kitap...kit
ap...
Deniz Taban› Hidrodinami¤i
ve K›y› Morfolojisi
Yazar: Prof. Dr. Yalç›n YÜKSEL
Ar›kan Yay›nevi
Bu eser, k›y›lar›m›zdaki kumsallar›n nas›l ﬂekillendi¤ini, k›y›larda
yap›lan limanlar›n, boru hatlar›n›n, seyir kanallar›n›n, k›y› duvarlar›n›n, iskelelerin, r›ht›mlar›n ve bir çok deniz yap›s›n›n kumsal hareketinden etkilenmeden nas›l hizmet verece¤ini anlatmaktad›r.
Do¤al plaj kumsal hareketlerinin dalga ve/veya ak›nt› etkisinde insanlar taraf›ndan nas›l engellendi¤i ve bunun sonuçlar›n›n ne tür
problemler do¤urabilece¤ini, böylece bu problemlerin nas›l üstesinden gelinebilece¤ini ö¤retmeye çal›ﬂmaktad›r. Kitap çok say›da
eserin derlenmesi ile oluﬂturulmuﬂtur. Özellikle bu derlemenin yap›lmas›nda konu ile ilgili popüler kitaplardan daha fazla yararlan›lm›ﬂt›r.
Bu eserler kitap içinde yeri geldi¤ince kaynak gösterilerek belirtilmiﬂtir. Ancak kitab›n okuyucu taraf›ndan anlaﬂ›labilmesi için k›y› mühendisli¤ine ait temel bilgileri bilmesi gerekmektedir. Çünkü bu bilgilere
yer verilmemiﬂ ve okuyucunun bunlar› bildi¤i kabul edilmiﬂtir.
Kitapta deniz taban› dinami¤i ve k›y› morfolojisinin fizi¤i anlat›lm›ﬂ,
bunlara ait matematiksel ba¤›nt›lar aç›k biçimde verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Konular uygulamalar ile anlaﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir. Ayr›ca mühendislik
uygulamalar› aç›s›ndan planlama ve tasar›m bilgilerine yer verilmiﬂtir.

Yenilgi Oyunu
Yazar: Nurduran DUMAN
Yasakmeyve Yay›nlar›
2005 Cemal Süreya
ﬁiir Ödülleri Jüri Özel
Ödülü’nün de sahibi
olan Yenilgi Oyunu,
Üyelerimizden
Nurduran Duman’›n
ilk ﬂiir kitab›.

Seyir Defteri
Yast›¤›m›n alt›nda
güneﬂe yasakl› nehirler sakl›
ne zaman bast›rsa ya¤mur
uykum kaçar yast›¤›m›n alt›na
demir yüklü gemiler demir al›r kirpi¤imden
düﬂ çeken mahkumlardan biri sevgilim
gümüﬂ zincir takar ayak bileklerime
düﬂ çekeyim diye
yaram aç›k düﬂerim
sevgimin ›slak güvertesinden
tuzlu çöllerine insan›n
yaﬂ dolu yaﬂlanmaz öyküsüne
ya¤mur karanl›k sa¤ar geceden
içmez, buzda¤› duas›na ç›kar
içimdeki tayfa
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ÜYELER‹M‹Z

Yeni Üyelerimiz
Sicil No

Ad›

Soyad›

Okul

02202

CEYHUN

HAZNEC‹

Y.T.Ü G‹GMM

02203

‹LKER

ÖNGÜL

‹.T.Ü G‹GMM

02204

SERKAN

ASLANTAﬁ

‹.T.Ü G‹GMM

02205

HAKAN

TUNÇ

‹.T.Ü G‹GMM

02206

RECEP

KURBAN

Y.T.Ü. G‹GMM

02207

OSMAN

ﬁ‹MﬁEK

Y.T.Ü. G‹GMM

02208

DEVRAN

YAMAN

‹.T.Ü G‹DM

02209

ARMA⁄AN

PAKSOY

‹.T.Ü G‹GMM

02210

TAH‹R

MALKOÇ

Y.T.Ü G‹M

02211

RIZA

YALÇINKAYA

‹.T.Ü. G‹GMM

02212

IGOR

SUMCHENKO

ODESA DEN‹ZC‹L‹K
F‹LOSU G‹M

02213

OZAN

DURMAZO⁄LU

‹.T.Ü G‹GMM

02214

CUMHUR

KARSAVRAN

Y.T.Ü. G‹GMM

02215

CEM‹L

POLAT

K.T.Ü. G‹M

02216

AYBERK

APAYDIN

Y.T.Ü G‹GMM

02217

MEHMET EMRE

KÜÇÜKSARI

‹.TÜ. G‹GMM

02218

MUSTAFA

GÜNER

Y.T.Ü G‹GMM

02219

SAVAﬁ ÇA⁄DAﬁ

ALKAN

Y.T.Ü. G‹GMM

02220

MUSTAFA MEHMET

TURAYLAR

Y.T.Ü. G‹GMM

Evlilik
Üyemiz Ali Coﬂkun ile Zübeyde Çi¤dem Özmen 03 Mart 2007 tarihinde evlendiler.
Yeni evli çifte mutluluklar diliyoruz.

Hoﬂ geldin bebek
Üyemiz Yasin Üst ve eﬂi Nuran’›n 21 ﬁubat 2007 tarihinde bir k›z çocuklar› dünyaya geldi. Hoﬂ geldin Safiye
Ayﬂe, mutluluklar Yasin ve Nuran.
Üyemiz Kaz›m Kurto¤lu ve eﬂi Fatoﬂ’un 22 ﬁubat 2007 tarihinde bir k›z çocuklar› dünyaya geldi. Hoﬂ geldin
Elif, mutluluklar Kaz›m ve Fatoﬂ.
Üyemiz Serkan Ekinci ve eﬂi Arzu’nun 06 Mart 2007 tarihinde bir erkek çocuklar› dünyaya geldi. Hoﬂ geldin
Alper, mutluluklar Serkan ve Arzu.

Geçmiﬂ olsun
Üyemiz Ayhan Yap›c›er ameliyat olmuﬂtur. Acil ﬂifalar dileriz.
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Bülent
ﬁENER
H.Bülent ﬁENER 1949 y›l›nda Konya’da
do¤du. Vefa Lisesini bitirdikten sonra, 1972
y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi Gemi ‹nﬂaat› bölümünden Gemi
‹nﬂa ve Makinalar› Yüksek Mühendisi olarak
mezun oldu. Stajlar›n› Gölcük ve Emden (Almanya) tersanelerinde yapt›.
Meslek hayat›na Denizcilik Bankas› T.A.O
bünyesindeki Camialt› Tersanesinde Dizayn
Mühendisi olarak baﬂlad›ktan sonra Hasköy, Haliç Tersaneleri ve Genel Müdürlük
birimlerinde ﬂef, baﬂmühendis, müdür yard›mc›s› ve müdür olarak görev yapt›. Daha
sonra Denizcilik Bankas› TAﬁ bünyesinde
Ekspertiz ve Proje De¤erlendirme bölümlerinde üye – müdür yard›mc›s› ve müdür olarak 1991 y›l›na kadar görev yapt›. Denizcilik
Bankas›’n›n Emlak Bankas›na ba¤lanmas›ndan sonra operasyon müdürü olarak çal›ﬂ›p
emekli oldu. 1996 y›l›nda meslektaﬂ› Yaﬂar
Gül ile Delta Denizcilik Mühendislik ve Bilgisayar ﬂirketini kurdu. ﬁirketin ana kuruluﬂ
amac› ise nitelikli üretimin sa¤lanabilmesi
için tasar›mlar›n geliﬂtirilmesi idi.
Meslek yaﬂam› esnas›nda TODA‹E, MPM,
‹Ü ‹ﬁLETME FAK, TÜB‹TAK gibi kuruluﬂlar›n
muhtelif kurs ve e¤itim programlar›na kat›ld›. Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i,
Makine Mühendisleri Odas›, Gemi Mühendisleri Odas›, Türk Loydu Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. DPT tara-

f›ndan kurulmuﬂ olan 2.,3.,4.,5.,6.,7., ve 8.
Beﬂ y›ll›k Kalk›nma Planlar› Özel ‹htisas Komisyonlar›nda, Gemi ‹nﬂaat› Özel ‹htisas
Komisyonlar›nda komisyon üyesi olarak
Tuzla Tersanelerinin kuruluﬂundan itibaren
tüm geliﬂim evrelerinin içinde bulundu.
Görevi gere¤i gemi inﬂaat› ile birlikte gemi
ve tersane finansman› konusunda, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› temas ve imkanlar çerçevesinde,
bilgi ve fikir sahibi olma imkan› ile deneyimleri yaﬂad›. Bu bilgi ve deneyim birikimini
Delta Marine bünyesi içinde de¤erlendirerek sektöre ve ülkemize faydal› hizmetler
verme arzular›n› gerçekleﬂtirmeye devam
etmektedir.
Delta Marine ve kardeﬂ ﬂirketleri OmegaMarine ve Mesh ile birlikte yaklaﬂ›k 75 kiﬂilik
mühendis ve teknik eleman kadrosu ile kuruluﬂundan bu yana geçen k›sa sürede 141
adet geminin teslimini sa¤layan 100’den
fazla projeye imza atm›ﬂt›r.
Sektörümüzde mesle¤imizin ve meslektaﬂlar›m›z›n geliﬂmesini temel amaç olarak belirlemiﬂ olan H.Bülent ﬁENER hala ilk günlerdeki heyecan› ile çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Evli ve 2 çocuk babas› olan H.Bülent ﬁENER orta derecede ‹ngilizce ve Almanca
bilmektedir.
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Sami
ÖZDEM‹R
1946 y›l›nda Giresun da do¤du. ‹lk ve orta
ö¤renimini ayn› ilde tamamlad›. 1964 y›l›nda girdi¤i ‹TÜ Makine Fakültesi Gemi ‹nﬂaa Bölümü’nden 1969 y›l›nda Gemi ‹nﬂaat› ve Makine Yüksek Mühendisi olarak
mezun oldu.1970 y›l›nda askerlik görevini
Gölcük Tersanesinde, Survey grup amiri
olarak yapt›. Denizalt› ve su üstü askeri gemilerin sörveylerinde ve onar›mlar›nda bulundu. 1971 y›l›nda Camialt› Tersanesin’de
dizayn mühendisi olarak göreve baﬂlad›.
Band›rma ve Tekirda¤ feribotlar›n›n dizayn
çal›ﬂmalar›nda bulundu. 1971-1973 y›llar›
aras›nda üç dönem GMO Yönetim Kurulunda, çeﬂitli görevlerde bulundu. 1972 y›l› Ekim ay›nda Camialt› Tersanesi’nden istifa ederek Türk Loydu’nun ilk profosyenel
sörveyörü olarak iﬂe baﬂlad›. 1972-1976
y›llar› aras›nda Türk Loydu’nda deniz ve
kara endüstrisi bölümlerinde proje ve yap›m kontrollü¤ü yapt›. 1976-77 y›l›nda DNV
-Oslo merkez ofisinde 6 ay süre ile proje
kontrolü ve makine hasarlar› bölümünde
çal›ﬂt›. 1977-1984 y›llar› aras›nda TL, DNV
ve GL sörveyörü olarak serviste bulunan
gemilerin sörveylerini ve GL klas›nda, Meltem Tersanesinde yap›lan kimyasal tankerlerin yeni inﬂaat sörveyörlü¤ünü yapt›.
1984-88 y›llar› aras›nda TL Deniz Bölümü
Baﬂkanl›¤›’n› üstlendi. 1988 y›l›nda TL’den
istifa ederek ayr›ld›¤›nda, TL’nin sörveyör
kadrosu 10’u geçmiﬂti. 1988 y›l›nda DNV‹stanbul ofisinde Senior Surveyor olarak
ise baﬂlad›. Birçok ülkede servisteki gemilerin sörveyinde ve DNV’nin yurt d›ﬂ› kurs
ve seminerlerinde bulundu. Halen principal sörveyör olarak DNV-‹stanbul ofisinde
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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Ahmet
Süphan
PEKGÜN
1949 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1968 y›l›nda ‹stanbul Saint Joseph Lisesini ve 1973
y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi Gemi ‹nﬂa Bölümünü bitirdi. 1973
– 1977 y›llar› aras›nda ‹stinye Tersanesinde
‹nﬂaiye Atölye Mühendisi ve Dizayn Ofis
ﬁefi görevlerinde çal›ﬂt›. 1976 y›l›nda gerçekleﬂtirilen HORA gemisinin sismik araﬂt›rma gemisine (“MTA S‹SM‹K 1”) dönüﬂümü projesinde koordinatörlük yapt›. 1977 –
1997 y›llar› aras›nda meslek hayat›na Denizcilik Anonim ﬁirketi’nde s›ras›yla Teknik
Müﬂavir, ‹ﬂletme Müdürü, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili olarak devam etti. Bu dönemde gemi iﬂletmecili¤i, pazar araﬂt›rmas›, fizibilite raporu haz›rlanmas›, gemi al›m sat›m›, yük ba¤lanmas›, gemilerin sigortalanmas› konular›nda
ihtisas kazand›. 1 Ocak 1999’dan beri Türk
Loydu’nda Teknik Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri
Koordinatörü olarak görev yapmaktad›r. Bu
kuruluﬂta gemilerin klasa al›nmas›, sörvey
durumlar›n›n takibi, kondisyonlar›n›n tespiti,
yeni inﬂa gemilerin de¤erlendirilmesi, de¤er tespitleri ve fizibilite haz›rlama, Türk
Loydu’nun yurt d›ﬂ› temsilcilikleri, Bayrak
Devletleri ve di¤er klas kuruluﬂlar› ile koordinasyon sa¤lanmas› iﬂlerini yürütmekte,
yurt içi ve yurt d›ﬂ› toplant›lara Türk Loydu´nu temsilen iﬂtirak etmektedir. Kas›m
2006’dan itibaren ‹stanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaﬂt›rma ‹ﬂletme
Mühendisli¤i Bölümü’nde ö¤retim görevlisi
olarak Tersane ‹ﬂletme Tekni¤i; Klas ve Bak›m Tekni¤i dersleri vermektedir.
Evli ve 1 çocuk babas› olan A.Süphan Pekgün ‹ngilizce ve Frans›zca biliyor.

