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STRATEJİK PLANLAMA
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Endaze
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: info@gmo.org.tr
http:// www.gmo.org.tr

Lütfen çoğaltarak ve panolara
asarak Endaze’nin yaygın
ulaştırılmasına katkıda
bulununuz.
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20 – 21 Şubat 2015 tarihinde, odamızın stratejik planını
oluşturmak ve hedeflerini belirlemek amacıyla stratejik
planlama eğitimi düzenlendi. Yönetim kurulu üyelerimiz, oda
personelimiz ve üyelerimizin katıldığı eğitimde, stratejik
planlamanın temel prensipleri anlatıldı. Eğitim Haluk Ünaldı
tarafından verildi. Gemi Mühendisleri Odasının vizyon,
misyon ve değerlerinin belirlenmesinin yapıldığı çalışmada,
odamızın swot analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri
belirlendi. Stratejik planlamaya giriş niteliğinde olan bu
eğitim, planlamanın yapılabilmesi için gerekli alt yapı
çalışmalarını sağlamış oldu. Haluk Ünaldı tarafından çeşitli
makalelerin dağıtıldığı eğitimde aynı zamanda yazarı olduğu
“Zirvenin Yol Haritası” isimli kitabı da eğitime katılan
üyelerimize hediye etti.
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TMMOB 43. Dönem
Olağanüstü Genel Kurulu
Yapıldı

TMMOB 9 Şubat Pazartesi gününden itibaren
ülkemizde örgütlü bulunduğu her noktada
" Ü l ke m i z e , Ha l k ı m ı z a , Me s l e ğ i m i z e ,
Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz" diyerek “AKP’nin
TMMOB yasası değişikliğine karşı” başlattığı
yürüyüşlerin sonunda 14 Şubat 2015 de
Ankara‘da TMMOB 43. Dönem Olağanüstü
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurula,
oda yönetim kurulumuz, TMMOB yönetim
kurulu üyemiz ve üyelerimiz katıldı. Genel
kurula, TMMOB üyeleri yanı sıra, siyasi parti
temsilcileri, milletvekilleri, emek ve meslek
örgütleri ile doğasına, havasına, suyuna,
toprağına sahip çıkan platformların temsilcileri
katıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurula ait,
TMMOB yönetim kurulu başkanımız Sn.
Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasına ve genel
kurul sonuç bildirgesine aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.
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Açılış konuşması;
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobyonetim-kurulu-baskani-mehmet-soganciningenel-kurul-acilis-konusmasi
Genel kurul sonuç bildirgesi;
http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-43donem-olaganustu-genel-kurulu-sonuc-bildirisi
Gerçekleşen genel kurul ardından tüm
katılımcılarla sözümüzü bir kez de sokakta
söylemek için yürüyüş ve basın açıklaması
gerçekleştirildi.
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GEMİSEM-Gemi Geri
Dönüşüm ve Balast Suyu
Sözleşmesi Eğitimi Düzenlendi
GEMİSEM
tarafından
25.02.2015
Çarşamba
günü 18:30 –
20:30 saatleri
a r a s ı n d a
“Gemi Geri
Dönüşüm Sözleşmesi ve Balast Suyu Sözleşmesi”
Eğitimi düzenlendi. Eğitim, üyemiz Aslı
YALDIZ ÖZTEKİN tarafından verildi.

2.Hamsi Izgara Etkinliği
Düzenlendi
GMO Sosyal Etkinlikler ve Fotografçılık
Komisyonu tarafından 28.02.2015 tarihinde
“2.Hamsi Izgara” etkinliği düzenlendi.

Şubat 2015

GMO İzmir Şube Genel Üye
Toplantısı Yapıldı

27.02.2015 tarihinde Odamız İzmir Şubesinde,
TMMOB Torba yasasında yeralan ve odaların
işlevsizleştirilmesine
yönelik değişiklikler
içeren yasa kapsamı,
yasa da yer alan
serbest mühendislik
mimarlık büroları,
odaların kurulması ve yapılandırılması durumları
ile ilgili Üyemiz Mustafa Coşar Büyükdığan’ın
üyelerimizi bilgilendirmesi amacı ile genel üye
toplantısı düzenlendi.

GMO Antalya Şube Genel Üye
Toplantısı Yapıldı
18.02.2015 tarihinde Odamız Antalya Şubesinde,
TMMOB Torba yasasında yeralan ve odaların
işlevsizleştirilmesine yönelik değişiklikler içeren
yasa kapsamı, yasa da yer alan serbest
mühendislik mimarlık büroları, odaların
kurulması ve yapılandırılması durumları ile ilgili
Ü y e m i z Mu s t a f a C o ş a r B ü y ü k d ı ğ a n’ ı n
üyelerimizi bilgilendirmesi amacı ile genel üye
toplantısı düzenlendi.
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