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İZMİR ŞUBEMİZ 19 YAŞINDA... 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası  İzmir  Şubesi’nin  19.  Kuruluş  Yıldönümü,  8 Mayıs  2009  Cuma  günü  Şube  Lokali’nde 
düzenlenen kokteyl ile kutlandı. Kokteyle Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürü üyemiz Hızırreis DENİZ başta olmak 
üzere  diğer Odaların  başkan  ve  üyeleri, Merkez  Yönetim  Kurulumuz  adına  Yönetim  Kurulu Üyemiz Hür  FIRTINA,  İzmir 
Şubemizin ilk Başkanı Hüsnü YURTTAŞ, sektör temsilcileri, medya ve basın mensupları katıldı. 

 

Açılışta kısa bir konuşma yapan GMO İzmir Şube Başkanı Emrah ERGİNER, 20. yıllarını 
çok daha görkemli bir şekilde kutlayacaklarını belirtti ve katılan herkese teşekkür etti.  

Denizcilik Müsteşarlığı  İzmir Bölge Müdürü Hızırreis DENİZ  de  konuşmasında,  İzmir 
Şubesi’nin  19.  yılını  kutlamasından  duyduğu  memnuniyeti  dile  getirdi.  DENİZ, 
önümüzdeki  süreçte GMO  İzmir  Şubesi’nin  kendilerine  yakışan  büyüklükte bir  yere 
geçeceğini umduklarını vurgulayarak, sadece yapılan  işlerin değil bulunulan mekanın 
da  önemli  olduğuna  değindi.  Denizcilik Müsteşarlığı  İzmir  Bölge Müdürü  Hızırreis 
DENİZ,  İzmir’de denizcilikle  ilgili bütün  kurum  ve  kuruluşları bir  araya  getirecek bir 
projelerinin olduğunu da dile getirdi. 
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IMO ve Uluslararası Anlaşmalar Semineri 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim Merkezi GEMİSEM tarafından düzenlenen “IMO ve Uluslararası Anlaşmalar 
Semineri” 9 Mayıs 2009 Cumartesi günü, TÜRK LOYDU Prof. Dr. Kemal KAFALI Dersanesi’nde gerçekleştirildi. Esas olarak ana 
tanımlar ve kavramların  işlendiği seminer sonucunda yapılan anket değerlendirmelerine göre detay konularda ayrı seminerler 
düzenlenecek. Üyelerimiz Osman  KOLAY, Özgür  KOCABIYIK,  Bülent  ÇAĞLAR,  Cenk Oral GEZİCİ, Mehmet  IŞIK,  Sarper  KARA, 
Murat ERZAİM ve Aydın GÜRBÜZ tarafından verilen ve SOLAS, MARPOL, LOAD LINE, COLREG,  IBC Kod,  IGC Kod,  ISM Kod gibi 
konuların  ana  hatlarıyla  ele  alındığı  seminere  38  üyemiz  katıldı.  Seminerin  düzenlenmesinde  emeği  ve  katkısı  olan  tüm 
üyelerimize teşekkür ediyoruz.  

ÜÇÜNCÜ “İZMİR KAYIKLARI” YARIŞI... 
İzmir Şubemiz tarafından her yıl düzenlenen İzmir Kayıkları Yarışı’nın üçüncüsü bu yıl 9 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirildi.

İzmir  Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Aziz  KOCAOĞLU’nun  da  katılarak  kazananlara  ödüllerini  verdiği  törende,  bir  konuşma 
yapan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Emrah ERGİNER, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 
armağan edilen kayıkları yaşatmanın görevleri olduğunu belirtti. 

Yarışmada  birinciliği Dokuz  Eylül Üniversitesi Deniz  İşletmeciliği  ve  Yönetimi  Yüksek Okulu Güverte  4.  sınıf  öğrencilerinin 
“Yıldıran  Kim”  ekibi  kazanırken;  aynı  okulun Güverte Bölümü  öğrencilerinden  oluşan  “Zenciler”,  ikinci,  Piri Reis Denizcilik 
Derneği ekibi  ise 3. oldu. Toplam 5 ekibin katıldığı yarışmanın ödül  töreninde, denizcilik  sektörünün  tanınmış  ismi Kaptan 
Altay ALTUĞ da hazır bulundu. 

 

 



 

Lütfen çoğaltarak ve panolara asarak ENDAZE’nin yaygın ulaştırılmasına katkıda bulununuz.  
 
 

Tersanelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı 

 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği Komisyonlarının koordinasyonuyla düzenlenen "Tersanelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği” konulu toplantı, 9 Mayıs 
2009 Cumartesi günü TÜRK LOYDU Prof. Dr. Teoman ÖZALP Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışını GMO 
Başkanı Tansel TİMUR yaptı. TMMOB İstanbul İKK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ve Odamız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu’nun konuyla ilgili sunumlarının ardından, gündemin bilgi ve deneyim paylaşımı konulu maddesine geçildi. 

Toplantıda özellikle 2007 ve 2008 yıllarında ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarıyla öne çıkmış 
olan  tersanelerde  işçi  sağlığı  ve  iş  güvenliği  konusu  ele  alındı.  Tersanelerde  çalışan 
TMMOB’ye bağlı  İstanbul’daki Oda birimlerine üye mühendislerin katılımının hedeflendiği 
toplantıya,  birkaç  tersaneden  farklı  disiplinlerde   mühendisler  katılmakla  birlikte,  Tuzla 
bölgesindeki tersanelerde çalışan mühendislerin katılımı beklenenin altında oldu. Odaların 
üyelerle  ilişkilerinin zayıflığı ve bu tür toplantıların yeterince örgütlenememesinin yanısıra, 
özellikle 2008 yılı son çeyreğinden  itibaren ülkemizde hissedilmeye başlayan ve süregiden 
ekonomik bunalımın, gemi yapım ve bakım‐onarım sanayimizi de oldukça sarsması sonucu 
yaşanan  gelecek  belirsizliği  ve  istihdam  daralmasına  bağlı  işsiz  kalma,   ücretlerin 
düşürülmesi ve/veya zamanında alınamamasının mühendislere de yansıması bu durumun 
nedenleri  arasında  değerlendirildi.  Yaşanan  sorunların  tersanelerde  işçi  sağlığı  ve  iş 
güvenliğinin   artık  önemsenmez  duruma  getirmesindeki  tehdit  vurgulandı.  Tersanelerde 
çalışan mühendislerin  üye oldukları ya da olmaları gereken Odalar tarafından kapsanması, 
yine  konuyla  ilgili  olarak   tersanelerde  çalışan  çeşitli  disiplinlerdeki  mühendislerin  üye 
oldukları Odalar  arasındaki   karşılıklı  işbirliği  ve  görüş  alışverişinin  daha  da  iyileştirilmesi 
gerektiği üzerinde duruldu. 

Bu kapsamda yapılacak toplantılara mühendislerin katılımının daha da artırılması ve  iş üretilebilmesi  için Odaların yaygın ve 
kapsamlı  bir  çalışmayı  sürdürmeleri  gerektiği  belirtildi.  Toplantıya,  TMMOB’ye  bağlı Odalardan Gemi Mühendisleri Odası, 
Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden 
Mühendisleri Odası’nın, tersanelerde çalışan üyeleri katıldılar. 

 
 


