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GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNDEN GELECEĞİN GEMİLERİ...
 “TASARIM 2010 ‐ GELECEĞİN GEMİLERİ ve YÜZER YAPILARI” 

PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI. 
Odamızca  düzenlenen  “Tasarım  2010  ‐ Geleceğin Gemileri  ve  Yüzer  Yapıları Ödüllü  Proje  Yarışması”nın ödül 
töreni 27 Şubat 2010 Cumartesi günü Titanic Business Hotel’de yapıldı. 

Davetlilerden Denizcilik Müsteşarı Hasan NAİBOĞLU, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaşar Duran 
AYTAŞ, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürü Cemalettin ŞEVLİ, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi  Dekanı  Prof.  Dr.  Ali  İhsan  ALDOĞAN,  Deniz  Ticaret  Odası  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Metin 
KALKAVAN, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İNSEL, GESAD Yönetim Kurulu Başkanı Ziya 
GÖKALP,  GESAD  Genel  Sekreteri Mustafa  ÜNAR’ın  ve  İTÜ  ve  YTÜ’den  çok  sayıda  öğretim  üyesi  ile 
üyelerimizin ve üye adaylarımız öğrencilerimizin katıldıkları törende; dereceye giren öğrencilere geçtiğimiz 
günlerde aramızdan ayrılan Prof. Dr. A. Yücel ODABAŞI adına Türk Loydu Vakfı’nın koyduğu ödüller, oğlu 
Yıldırım ODABAŞI  tarafından  verildi. Açış  konuşmasını  yapan Gemi Mühendisleri Odası Başkanı  Tansel 
TİMUR, Oda’nın amacının ileride bu yarışmaya uluslararası nitelik kazandırmak olduğunu belirtti. 

Yarışmanın Birincilik Ödülünü “Boğazın Nazar Boncukları” adlı projeleri  ile  takım kaptanlığını Yağız PARALI’nın yaptığı ve 
Hüseyin  KARABACAK  ile  Hasan  KAYAR’ın  yer  aldıkları  ekip  kazandı.  İkincilik  Ödülü  Doğuhan  Hazar  DENİZ’in  “Deniz 
Kaplumbağası” adlı projesinin, Üçüncülük Ödülü  ise takım kaptanlığını Başak ÜLKER’in yaptığı ve Hacı Bayram BAYGELDİ, 
Onur Umut DOKGÖZ ve Ali Evren YEL’den oluşan ekibin “Yenilikçi Takip Sisteminin Gemilere Uygulanması” adlı projesinin 
oldu. Jüri Özel Ödülü  ise “Çaka Bey ‐ Ufak Yapı Sualtı Taarruz Aracı” adlı projeyi hazırlayan Oral PİŞKİN kaptanlığındaki ve 
Gökhan TOPÇU ile Hüseyin KARABACAK’ın içinde yer aldıkları ekibe verildi. 

          

Törenin  açılışında  bir  konuşma  yapan  Denizcilik Müsteşarı  Hasan  NAİBOĞLU,  Prof.  Dr.  Yücel 
ODABAŞI adına böyle bir yarışmanın düzenlenmiş olması konusunda Gemi Mühendisleri Odası’na 
teşekkür  ederek,  yarışmada  çok  güzel  sonuçların  ortaya  çıktığını  ifade  etti.  NAİBOĞLU,  “Bu 
yarışmalara  katılanlar  çok,  kazananlar  az  olur.  Yarışmada  derece  alamayan  öğrencilerimiz 
üzülmesinler. Bu  yarışmalara  katılmak  gerçekten  çok önemli. Biz de müsteşarlığımız bünyesine 
personel alırken başvuru yapanların hepsini alamıyoruz. Gelenlerin hepsi çok yetenekli ve başarılı 
ancak hepsini kadromuza katamadığımız  için çok üzülüyoruz. Bu yarışma da böyle olmuş bence. 
Jüri  üyeleri  çok  zorlanmış  olmalı.  Çünkü  projelerin  hepsi  dereceye  girmeye  layık.  Ama 
kazanamayanlar da üzülmesinler. Bu yarışmaya katılmak da bence çok önemli” dedi.    
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Türk  Loydu  Vakfı  Yönetim  Kurulu  Başkanı Mustafa  İNSEL  “Rekabet  edebilmemiz  için  en  başta 
değişime  ihtiyacımız  var.  Bu  değişim  gençlerimizin  yeni  projeler  üretmesiyle  olur;  ama  bunu 
üniversite  sınıflarında  yapmak  mümkün  değil.  Türk  Loydu  olarak  bu  yarışmanın  ödüllerini 
vermemizin  temelinde  de  bu  yatmaktadır.”  diyerek;  sözlerini  şöyle  sürdürdü:  “Gelecek 
gençlerde...  Bu  gençlere  yatırım  yapmamız,  teşvik  etmemiz  gerekiyor.  Bu  yarışmaya  Hocamız 
Prof. Dr. Yücel ODABAŞI’nın adı verildi. Bunu sadece onu çok sevdiğimizden, hürmet ettiğimizden 
yapmadık. Bu  gibi  yenilikçi projelerin  arkasında hep Yücel Hocamızı  gördüğümüz  için böyle bir 
karar  aldık.  Kendisini  rahmetle  anıyorum.  Ben  Türk  Loydu  Yönetim  Kurulu  Başkanı  olduğum 
sürece  bu  projeye  destek  vermeye  devam  edeceğim.  Bu  değişimi  gerçekleştirdikleri,  böyle  bir 
yarışma düzenledikleri için ayrıca Gemi Mühendisleri Odası’na da çok teşekkür ediyorum.” 

 

Gemi Mühendisleri Odası’nın yarışmanın 
düzenlenmesindeki  büyük  katkı  ve 
emekleri  için  Doç  Dr.  İsmail  Hakkı 
HELVACIOĞLU  ile  Doç.  Dr.  Yalçın 
ÜNSAN’a  teşekkür  plaketleri  de  verdiği 
törende,  yarışmanın  birincilerine 
ödüllerini  veren  Yıldırım  ODABAŞI; 
ödüllerin babası A. Yücel ODABAŞI adına 
verilmesi  nedeni  ile  Gemi Mühendisleri 
Odası’na  teşekkür  ederek;  “İnşallah 
gençlerimiz de babam gibi başarılı olacak 
ve  onun  gibi  bizleri  gururlandıracaklar” 
dedi. 

 

Yarışmada  ikinciliği kazanan gruba ödüllerini veren Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin KALKAVAN, böyle bir yarışma düzenlemiş olduğu için Gemi Mühendisleri 
Odası’na teşekkür etti. Ödül alan bir öğrencinin konuşması sırasında titrediğini hatırlatan 
Kalkavan,  “Biz  bu  titremeleri  de  özledik,  bunlar  güzel  şeyler”  şeklinde  konuştu. 
Kendisinin de bir an o yaşlara gittiğini  ifade eden KALKAVAN, ödüllerin Prof. Dr. Yücel 
ODABAŞI adına verilmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. 

 
Ödül Töreni’nin sürpriz konuğu ise üyemiz Şinasi YALÇINKAYA’nın oğlu Ferit YALÇINKAYA idi. 
Son anda haberdar olduğu yarışmaya, henüz tamamlama  imkanı dahi bulamadığı projesini 
alıp  gelen  küçük  Ferit,  yarışmanın  sonuçlanmış  olduğunu  öğrenince  üzüldü.  Sahneye 
çağrılarak projesi hakkında bilgiler vermesi  istenen Ferit YALÇINKAYA’nın üzüntüsünün bir 
nebze de olsa giderilmesi, Gemi Mühendisleri Odası tarafından kısa süre  içinde hazırlanan 
bir “katılım belgesi” ile sağlandı. YALÇINKAYA katılımcılardan büyük alkış aldı. 

     

 
   

   


