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STAJYER ÖĞRENCİLER İLE 
TOPLANTI YAPTIK 

 

1 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 14.00’ da Oda 

Merkezimizde, gemi mühendisliği bölümünde 

öğrenim gören ve stajlarını yapmakta olan 

öğrencilerimiz ile Gemi Mühendisliği'ne güncel bir 

bakış, mesleğin uygulamaya dönük tanıtımı, uygulama 

alanları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Odamız hukuk danışmanın da iştirak ettiği toplantı, 

öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 

Oda bahçemizde 

öğrencilerimizle 

birlikte yenilen 

akşam yemeği, 

güzel bir sohbet 

ile son buldu. 

ENDAZE 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 

 

 

 

Gemi ve Deniz Teknolojisi 

dergisinin özel sayısıdır. 

Gemi Mühendisleri Odası 

üyelerine faks ve e-posta 

yolu ile iletilir. Ulaşmasını 

istediğiniz faks/eposta 

detaylarını lütfen Gemi 

Mühendisleri Odası’na 

bildiriniz. 

 

 

Adres: Postane Mahallesi 

Tunç Sokak No:39 

Tuzla/İstanbul  

Telefon: (216) 447 40 30-31-32  

Faks:      (216) 447 40 33  

E-posta: gmo@gmo.org.tr  

   www.gmo.org.tr 

 

 

Lütfen çoğaltarak ve panolara 

asarak Endaze’ nin yaygın 

ulaştırılmasına katkıda 

bulununuz. 

mailto:gmo@gmo.org.tr
http://www.gmo.org.tr/
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Katılım gösteren üyelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. 

GENEL SEKRETER 

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ 

 

6 Ağustos 2015 tarihli Yönetim 

Kurulu toplantısında Odamız Genel 

Sekreterliğine Gürsel Yıldız’ın 

getirilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. Önceki Genel 

Sekreterimiz Davut Kul görevine 

Yönetim Kurulu üyesi olarak devam 

eden Davut Kul’ a görev süresince 

yapmış olduğu başarılı çalışmalardan 

dolayı teşekkür ediyor, odamız yeni 

Genel Sekreteri Gürsel Yıldız’a yeni 

görevinde başarılar diliyoruz.  

 

TAŞUCU YAT ÜRETİM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 

MERKEZİ PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRDİK 

Taşucu Yat Üretim ve 
Teknoloji Geliştirme 
Merkezi Proje 
Bilgilendirme Toplantısı 
28 Ağustos Cuma günü 
odamızda 
gerçekleştirildi. 
Toplantı, yönetim 
kurulu üyeleri, 
komisyon üyeleri ve 
ilgilenen üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleşti. 
Toplantıda özelleştirme 
kapsamındaki Seka 
Arazisi’ nin geçmiş 

süreci;  durumu ve yat üretimi ve teknoloji geliştirme bölgesi olarak tahsisi için  gerekenler 
konuşuldu. Kamu, sektör ve meslektaşlarımızın yararına en uygun seçenek ne olmalı 
sorusu da değerlendirildi. Bir sonraki adımda sektör girişimcileri ile bir araya gelinmesi ve 
gemi mühendisleri lehine bir süreç için GMO' nun öncü rolünü sürdürmesi gerektiği ifade 
edildi. Taşucu Yat Üretim ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi  hakkında bilgi almak isteyen 
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üyelerimiz oda merkezine başvuru yaparak komisyondan bilgi 
alabilir; görüşlerini  paylaşabilirler.  

 

DENİZ HARP OKULU MEZUNİYET TÖRENİ’NE KATILDIK 

 

31 Ağustos 2015 tarihinde Oda 

Başkanımız Sinem Dedetaş Deniz Harp 

Okulu’nda düzenlenen Mezuniyet Töreni’ne 

katıldı. Yapılan konuşmaların ardından, Deniz 

Harp Okulu 242. dönem mezunu 223 Deniz 

Teğmeni ant içti ve diplomalarını aldı. Deniz 

Harp Okulu marşının coşkuyla söylenerek 

devam eden törende, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı’na bağlı deniz karakol uçak ve 

helikopterlerin gösterilerinin ardından tören 

geçişinin gerçekleştirilmesi ile diploma töreni 

sona erdi. 

 

 

 


