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“Çocuk ve Gemi” Konulu 
Resim Yarışmasının 8.ci’si 

Düzenlendi 

23  Nisan   Ulusal  Egemenlik  ve  Çocuk  Bayramı  nedeniyle 
Odamız tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Çocuk ve 
Gemi”  konulu  resim  yarışmasının  8.ci’si  gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki  ilkokullar  arasında  düzenlenen  yarışmada  417 
eser yarıştı.

Yarışan 417 eser, 10 Nisan 2015 tarihinde oda merkezimizde 
gerçekleşen jüri toplantısı sonucunda “1.- 2. sınıflar” ve “3. - 4. 
sınıflar”  olmak  üzere  2  kategoride  değerlendirildi.  Her  iki 
kategoride  dereceye  giren  5,  sergilenmeye  değer  20  eser 
belirlendi.  Jüriyi  oluşturan  isimler  İbrahim  Aşık,  Şükriye 
Göçer,  Nurten  Erdoğan  ve  yönetim kurulu  üyemiz  Sn.Elif 
Akal oldu.

25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 13.00’de Pendorya Alışveriş 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren ve 
sergilenmeye değer eser sahiplerine Odamızın yönetim kurulu 
başkanı  Sn.  Sinem  Dedetaş  tarafından  hediyeleri  verildi. 
Seçilen 50 eser, 23-24-25-26 Nisan 2015 tarihleri arasında tören 
alanında sergilendi.

Resimleriyle  yarışmamıza  katılan  değerli  öğrencilere, 
ailelerine,  öğretmenlerine   gerek  yarışmaya  katılım  gerekse 
ödül törenine teşriflerinden , jüri üyelerimize de emeklerinden 
dolayı  teşekkürlerimizi  sunarız.   Dereceye  giren  eserlere, 
http://www.gmo.org.tr/documents/file/dc_D48.pdf  adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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Gemi ve Deniz Teknolojisi 
dergisinin özel sayısıdır. Gemi 
Mühendisleri Odası üyelerine 
faks ve e-posta yolu ile iletilir. 
Ulaşmasını istediğiniz faks/e-
posta 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: info@gmo.org.tr 

http:// www.gmo.org.tr 

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

ENDAZE 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

mailto:info@gmo.org.tr
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Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Denizcilik  Klübü 
tarafından  7-8  Nisan  2015  tarihlerinde  ,Yıldız 
Teknik Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde Gemi 
Mühendisliği  Zirvesi  3.kez  düzenlendi.  Sektör 
temsilcilerinin  bir  araya  getirildiği  toplantıda 
katıl ımcılar  kendi  alanlarında  yaptıkları 
projeleri, mevcut ve yenilikçi yönlerini anlattılar. 
Zirve’ye  odamızı  temsilen  yönetim  kurulu 
başkanımız  Sn.  Sinem  Dedetaş  i le  genel 
sekreterimiz  Sn.  Davut  Kul  katıldılar.  Açılış 
konuşması  yapan Sn.  Dedetaş  TMMOB Gemi 
Mühendisleri Odası tarihi ve yapısından, odamız 
faaliyetlerinden  ve  düzenlenen  eğitimlerden 

bahsetti. Odanın sektörde ki yeri ve sektöre olan katkıları üzerinde durdu.  “Gemi Mühendisliğinde 
Dün, Bugün ve Yarın” panelinde odamızı temsilen konuşan genel sekreterimiz Sn. Davut Kul ise, gemi 
inşa sanayimiz ve gemi mühendislerinin sanayideki yeri hakkında bilgilendirme de bulundu.	  
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Yıldız Teknik Üniversitesi  Denizcilik Klübü  3. Gemi 
Mühendisliği Zirvesi’ni Düzenledi



Endaze  Nisan 2015

İstanbul İhracatçılar Birliği 2014 yılının en başarılı ihracatçılarına ödüllerini verdi İstanbul İhracatçılar 
Birliği  (İİB),  En  Başarılı  İhracatçılar  Ödül  Töreni’nde  2014  yılının  en  başarılı  ihracatçılarını 
ödüllendirdi.

7  Nisan  Salı  günü  Çırağan  Sarayı’nda  gerçekleşen  ödül  töreninde  en  başarılı  ihracatçı  firmalar, 
Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşların üst 
düzey yetkilileri ile bir araya geldiler. Düzenlenen törene odamızı temsilen yönetim kurulu başkanımız 
Sn. Sinem Dedetaş katıldı.

İstanbul  İhracatçı  Birlikleri  tarafından alınan verilerle  başarılı  olan  ihracatçılar  arasında  Gemi  Alt 
Sektörü  ve  Yat  Alt  Sektörü  olarak  kategorize  edilen  denizcilik  sektöründe  Gemi  Alt  Sektörü 
kategorisinden en başarılı 3 ihracatçı firma, Yat Alt Sektörü kategorisinden en başarılı 3 ihracatçı firma 
olmak  üzere  toplam  6  firma  ödüle  layık  bulundu.  İstanbul  İhracatçı  Birlikleri’nin  denizcilik 
sektöründe ödül verdiği firmalar ise şunlar:  

Gemi Alt Sektörü kategorisinde en başarılı 3 ihracatçı şu şekilde sıralandı:

1. TERSAN TERSANELERİ 
2. SANMAR DENİZCİLİK 
3. CEMRE TERSANESİ

Yat Alt Sektörü kategorisinde en başarılı 3 ihracatçı ise şu şekilde:

1. AGAN TUR YATÇILIK  
2. YILDIZ GEMİ 
3. NUR MARİNE

Gemi Mühendisleri Odası �4

İstanbul İhracatçılar Birliği 2014 Yılının En Başarılı 
İhracatçılarına Ödüllerini Verdi
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Piri Reis Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi Odamızı Ziyaret 

Etti 

09 Nisan 2015 tarihinde Piri Reis Lisesi Müdürü 
Sn.  Zeki  Güleç  ve  okul  aile  birliği  odamızı 
ziyarete  geldi.  Yönetim kurulu  başkanımız  Sn. 
Sinem Dedetaş  ve  yönetim kurulu  üyemiz  Sn. 
Itri  Teymur’un katıldığı  toplantıda öğrencilerin 
eğitim  anlamında  ihtiyaçları  ile  odamızın  bu 
konuda  yapabileceğ i  katkılar  konusunda 
konuşuldu. Tuzla bölgesi sorunları ile denizciliğe 
bakışın  da  konuşulduğu  toplantıda,  denizcilik 
kültürünü benimsetmek üzere  ortak faaliyetler 
yapılmasının faydalı olacağı kanaatine varıldı.

Tuzla Deniz Yıldızı Spor Klubü 
Yönetim Kurulu Odamızı 

Ziyaret Etti 

09 Nisan 2015 tarihinde Tuzla Deniz Yıldızı Spor 
Klubü Yönetim Kurulu Odamızı ziyarete geldi. 
Yönetim kurulu başkanımız Sn. Sinem Dedetaş 
ve yönetim kurulu üyemiz Sn. Itri Teymur’un 

katıldığı toplantıda Tuzla Deniz Yıldızı Spor 
Klübü imkan ve faaliyetlerinden bahsetti. 
Öncelikli olarak yelken eğitimi konusu olmak 
üzere diğer branşlar ve denizcilik kültürünü 
benimsetmek üzere yapılabilecek faaliyetler ile 
işbirliği  esasları üzerine görüşüldü.

Fotoğrafçılık Kursu 
Düzenledik 

Odamız Sosyal Etkinlikler ve Fotografçılık 
Komisyonu’nun önerisi ve organizasyonu ile 11 
Nisan - 25 Mayıs tarihleri arasında, Oda 
merkezimizde fotografçılık kursu düzenlendi. 
Fotograf sanatçısı Nihat Karadağ’ın eğitmen 
olarak görev aldığı kursa dokuz üyemiz katıldı. 
Kurs, her  biri üçer saat olan dokuz derste  
tamamlandı. Çekim teknikleri uygulamasının 
yapılaması için planlanan ilk çekim gezisi 
Sultanahmet’e yapıldı. Silüet çekimi için bir 
akşam üzeri Tuzla sahile, geçmişten günümüze 
gemi inşaatı ve insan projesi için Sedef 
Tersanesine çekim gezisi düzenlendi.
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Değerli Üyemiz,

Bir süredir ücretli mühendislerin düşük ücretle 
çalıştırılmalarının önüne geçebileceğimiz önemli 
bir adımın duyurusunu sizinle paylaşmaktayız. 
Bir kez daha hatırlatacak olursak; TMMOB, 
SGK ile yaptığı protokolün ardından mühendis, 
mimar, şehir plancılarının asgari ücretini 
belirlemeye başladı. İlk olarak 2013 yılında 
belirlenen asgari ücret her yılın aralık ayında 
yeniden belirleniyor. 2015 yılı için 3000TL brüt 
olarak belirlenen asgari ücret SGK'ya bildirildi.

Asgari ücret ne demek? 

Asgari ücret; ücretli mühendislerin belirlenen 
ücretin altında çalıştırılmalarını önleyecek bir 
haktır. Belirlenen asgari ücret, düşük ücretle 
çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini 
engelleyebilecek bir sınır çizmektedir.

2015 yılı Ocak ayı itibari ile geçerli olan bu 
ücretin altında çalışmalarının önüne geçmek için 
süreç nasıl işleyecek?

Elbette ki çalışma yaşamındaki her hak gibi, 
belirlenen asgari ücretin, ücretli mühendislerin, 
üyelerimizin çalışma yaşamındaki gerçek alt sınır 
ücreti olabilmesi ancak bir mücadele süreciyle 
gerçekleşecektir. Bu mücadelede odamızın ve 
üyelerimizin üzerine düşen görevler büyük önem 
taşımaktadır. Gelinen bu aşamada sürecin iki 
yönünden bahsedebiliriz: SGK ile odamız ve 
üyelerimiz.

SGK ne yapacak? 

TMMOB'nin SGK ile yaptığı protokol gereği 
SGK, prim bedelleri üzerinden denetime 
başlayacak. SGK’nın meslek kodlarını dikkate 
alarak yapacağı denetimde brüt 3000TL’nin 
altında belirlenen bildirimler sorgulanacak ve 

asgari ücret bilgisi iletilerek gereğinin yapılması 
sağlanacak.

Odamız ne yapacak? 

Odamız asgari ücretin hayata geçmesi için 
çalışmalarına başlamıştır. Başta, insanca yaşam 
ücreti olarak tarif ettiğimiz asgari ücret 
çalışmasının duyurusunu yaygınlaştırmakta ve bu 
doğrultuda ücretli çalışan tüm üyelerimize 
ulaşarak bilgilendirme yapmaktayız. Ücretli 
üyelerimizin bilgilerini SGK’ya iletilerek, 
denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-
çalıştırılan tüm üyelerimizi içine alacak biçimde 
genişletilmesini sağlayacağız. Ayrıca Oda olarak 
3000TL'nin altında yatan prim tespitlerini 
SGK’ya iletecek ve gereğinin yapılmasını talep 
edeceğiz. Eksik bildirimlerin muhatabı olan 
işyerlerine uyarı yazısı gönderip süreci takip 
edeceğiz.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı? 

Üyelerimizin Odamız ile irtibata geçmesi ve 
asgari ücret çalışmasını birlikte sürdürmesi 
insanca yaşayacak ücret mücadelesinin ilerlemesi 
için önemli bir adım oluşturuyor. Çalışma 
yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini 
yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya 
karşı başlattığımız asgari ücret çalışmasının 
güvenceli bir çalışma yaşamı için önemli bir 
basamak olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmada 
sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz 
çalışmalarda kısa vadede olumlu sonuçlar 
alacağımıza inanıyoruz. 

Düşük ücretle çalışmaya ve eksik SGK 
bildirimlerine karşı birlikte mücadele edelim 
hakkımıza sahip çıkalım.
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TMMOB ve SGK Arasında Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının alacağı Asgari Ücret 

Uygulanmasına Yönelik Protokol İmzalandı
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20  Nisan  2105  tarihinde,  TMMOB  ve  SGK 
ara s ında  imza lanmı ş  o l an  a sgar i  ücret 
protokolüne  i l işkin,  oda  avukatımızın 
k a t ı l ı m ı  i l e  protoko lün  detay l a r ın ın 
konuşulduğu,  oda  ve  üye  sorumluluklarının 
anlatıldığı  genel  üye  toplantısı  düzenlenmiştir. 
Konunun ciddiyeti göz önüne alınarak, katılımın 
azlığı nedeniyle önümüzdeki aylarda toplantının 
bir kere daha yapılmasına karar verilmiştir.
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TMMOB ve SGK Arasında Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının alacağı Asgari Ücret Uygulanmasına Yönelik 
İmzalanan Prokole İlişkin Genel Üye Toplantısı Düzenledik


