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Gemi Mühendisinin Denizcilik 
Sektörüne Kazandırdıkları 

(ana başlıklar)

• Gemi mühendisleri:
• Ulusal ve Uluslararası Seviyede Deniz Emniyeti ve 

Deniz Çevresinin Korunması (Dizayn & İnşa & Ölçüm & 
Denetim / Sörvey)

• Verimlilik / İş Emniyeti 
• Kurumsallaşma / Organizasyon
• Danışmanlık & AR&GE (Üniversite)
• vb. gibi önemli konularda, denizcilik sektörüne 

doğrudan bilgi, hizmet ve katma değer sağlamaktadır.



Gemi Mühendisinin 
İstihdam Alanları

• Kamu sektörü: Ulaştırma, TCDD, Çalışma, 
Kalkınma, Savunma, Dz.K.K. vs.

• Özel sektör (denizcilik): Tersaneler, yat/tekne 
imal yerleri, dizayn bürolar, klas kuruluşları, 
serbest gemi mühendisleri vs. (gemi söküm? 
gemiler? limanlar/terminaller?)

• Diğer (denizcilik dışı)





Stratejik Yönetim

• “Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne 
yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte 
ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir 
yönetim tekniğidir.” (Bryson,1988:5.)



Stratejik Yönetim-2

• “Stratejik yönetim, bir organizasyonun
gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu 
hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci 
analiz eder.” (Barry, 1986:10)



Stratejik Yönetim-3

• “Stratejik yönetim, bir organizasyonun
amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler 
geliştirmesini, bunların planlanmasını, 
uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Bir 
başka ifadeyle, stratejik yönetim, yoğun bir 
rekabetle yüz yüze bulunan şirketlerin 
rakipleri ile yarışabilmeleri için ne yapmaları, 
ne tür stratejiler izlemeleri gerektiğini 
inceleyen bir araştırma alanıdır.” (C.C. Aktan, 
1999)



Kamu Sektörünün Stratejik Yönetim 
Enstrümanları

• Kalkınma Planları (2014-2018)  

• Hükümet Programları

• Orta Vadeli Programlar (2016-2018)

• Master Planlar

• Stratejik Planlar

• Strateji Belgeleri

• Şura Raporları vs.











Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 
2015-2018

• Türkiye sanayisi için uygulanacak 
stratejinin uzun dönemli vizyonu “Orta-
yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde 
Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü 
olmak” şeklinde belirlenmiştir.

• Afro-Avrasya: Afrika ve Avrasya'yı tek bir kıta olarak tanımlayan terim.



Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 
2015-2018

• Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı ise
“Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve
verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından
daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek
katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin
üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı
zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi
yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak
tespit edilmiştir.



Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 
2015-2018

Bu vizyona ve genel amaca yönelik olarak;
• Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı 

yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi
• Hedef 2: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil

ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün 
sağlanması

• Hedef 3: Sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı 
sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin 
geliştirilmesi

şeklinde üç temel stratejik hedefi bulunmaktadır.





Öneriler-1

• Gemi mühendislerinin çalışma alanının 
tersanelerle sınırlı olduğu şeklindeki 
düşünceyi değiştirmeli; 

• Orijini mühendislik bilimi (dizayn & inşa) 
olan Deniz ve Çevre Emniyeti’nin ana 
unsurları olan gemileri ve deniz 
limanlarını/terminalleri de çalışma 
alanımızın birer parçası olarak 
görmeliyiz.



Öneriler-2

• Gemi İnşa Mühendisliği Eğitim 
Müfredatına,  «Gemi/Yat Tasarımı 
(Modelleme Programları)» ve 
«Gemilerde ve Tersanelerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği» şeklinde 
(zorunlu) derslerin eklenmesinin 
yararlı olacağı kanaatindeyiz.



Öneriler-3

• Gemi İnşa ve Denizcilik 
sektörümüzü, kamunun stratejik 
yönetim enstrümanları ile 
uyumlu biçimde planlayarak, 
yönlendirerek daha da 
güçlendirmeyi başarabiliriz.



TEŞEKKÜRLER…


