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     SERBEST GEMİ 

MÜHENDİSLİĞİ BÜRO DENETÇİ 

EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, 

Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 

kapsamında, tescilli Serbest Gemi Mühendisliği 

Büroları' nın denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu 

itibarla, 2 Ekim 2015 tarihinde yönetim kurulumuzca 

belirlenen üyelerimize, odamız SGM-SGMB-GKYM-

Mesleki Denetim İşlemleri Sorumlusu Orhan Sarıkaya 

tarafından  '' Denetçi Eğitimi '' verilmiştir. 

 

 

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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YERLİ AMFİBİ GEMİSİ BAYRAKTAR DENİZE İNDİRİLDİ 

Türkiye'de inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip Harp Gemisi olan Amfibi gemi 

"Bayraktar" 3 Ekim 2015 tarihinde Tuzla Adik Tersanesi'nde Oda başkanımız Sinem 

Dedetaş’ ın da katılım gösterdiği törenle denize indirildi.   

Nükleer korumaya sahip, aynı zamanda elektriğini üretebilen Bayraktar, ülkemiz adına 

Türk Deniz Kuvvetlerini daha ileriye götürecek bir teknoloji ile üretildi. Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulacak Bayraktar, gelişmiş ve ileri Muhabere 

Elektronik ve Komuta Kontrol imkanları 

ile, Harekât ve Lojistik görevlerine katkı 

sağlamanın yanında, gerektiğinde Doğal 

Afet Yardım Görevlerini yerine getirecek 

imkân ve kabiliyetlere de sahip.  

Başarılarından ötürü ADİK Tersanesi’ ni 

tebrik ediyor, başarılarının devamını 

diliyoruz.  

 

Piri Reis Üniversitesi’nin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış 

Törenine Katıldık 

5 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen açılış törenine odamızı temsilen Genel Sekreterimiz 

Gürsel Yıldız katılım gösterdiler. Piri Reis Üniversitesinin yeni akademik yılında, 

üniversiteye ve tüm öğrencilere başarılar dileriz. 
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TMMOB İSTANBUL BİLEŞENLERİ EMEK BARIŞ 

DEMOKRASİ MİTİNGİ'NE ÇAĞRI YAPTI 

TMMOB'ye bağlı odaların İstanbul Şube Başkanları, 5 Ekim 2015 tarihinde 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek 10 Ekim 

“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” ne çağrıda bulundu.  

Oda başkanımız Sinem Dedetaş’ ın da katılım gösterdiği basın toplantısı ile ilgili 

haber için: 

 www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-istanbul-bilesenleri-emek-baris-demokrasi-

mitingine-cagri-yapti tıklayınız. 

 

 

TMMOB ODA Sekreter/Yazman Üyeleri “Emek, Barış, 

Demokrasi Mitingi”ne Yönelik Hazırlıkları Değerlendirmek 

Amacı İle Bir Araya Geldiler 

GMO Genel Sekreterimiz Gürsel Yıldız’ ın da katılımı ile TMMOB Oda 

Sekreter/Yazman üyeleri, ‘10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ ne yönelik 

hazırlıkları değerlendirmek amacıyla 6 Ekim 2015 tarihinde TMMOB'de bir araya geldiler. 
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35.ULUSLARARASI İSTANBUL BOAT SHOW 

FUARI’NDAYDIK 

6-11 Ekim tarihle arasında Pendik Marintürk İstanbul CityPort’ da gerçekleştirilen Boat 

Show Fuarı’nda Odamız standı da yer aldı. Standımızı ziyaret eden katılımcılara oda 

tanıtımımız yapıldı, üyelerimizin üye bilgileri 

güncellendi, aidat ödemek isteyen üyelerimize 

ödeme kolaylıkları sağlandı ve üye olmak isteyen 

meslektaşlarımızın üyelik işlemleri 

gerçekleştirildi. 

Fuar boyunca birçok üye meslektaşımız ve 

öğrenci arkadaşlarımız tarafından ziyaret edildik. 

Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız 

bırakmayan tüm ziyaretçilerimize en içten 

teşekkürlerimizle!  
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İŞKUR İLE GMO ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI 

12 Ekim 2015 tarihinde Odamız ile İŞKUR arasında “TMMOB Gemi 

Mühendisleri Odası Üyelerine Yönelik İşbaşı Eğitim Programı” işbirliği protokolü 

imzalandı. 

Bu protokol ile İŞKUR tarafından iş arayan üyelerimizin, yeni mezunlarımızın 

deneyimlerinin arttırılmasına ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine 

yönelik uygulanacak olan “İşbaşı Eğitim Programı” ndan oda üyelerimiz 

yararlanabilecek. 
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TERSANELERDE 

PASAPORT UYGULAMASI 

 Genel Sekreterimiz Gürsel Yıldız 

tarafından 8 Ekim 2015 tarihinde 

'Tersanelerde Pasaport Uygulaması' 

konulu sunumunu Türkiye Gemi İnşa 

Sanayicileri Birliği'nde gerçekleştirildi.  

Gürsel Yıldız tarafından yapılan sunumda, 

pasaport uygulamasının amaçları anlatıldı. 

Tersanelerde Pasaport Uygulamasının Amaçları 

      Tersanelerde çalışan işçilerin kaliteli mesleki eğitim ve iş güvenliği eğitimleri 
aldığından emin olmak (Eğitim-Sınav),  

      Tersanelerde çalışan işçilerin çok tehlikeli iş sınıfı olan tersanelerde çalışabilecek 
sağlık koşullarında olduğundan emin olmak, (Sağlık Evrakları),  

      Yasa gereği bulunması gereken tüm evraklarının tam ve güncel olduğundan emin 
olmak,  

      Tersaneye işe başlayacak işçinin evrak kontrolü ve işyeri eğitimleri nedeniyle oluşan 
iş kayıplarını, dolayısı ile  zaman=para kayıplarını önlemek,  iş verimliliğini 
artırmak, 

      İş kazalarının eğitimli işçiler ile  minimize edilmesi sayesinde iş kazası nedeniyle 
oluşan maddi-manevi kayıpları önlemek.  

 

WISTA MEET TRAVEL GALA YEMEĞİ’NE KATILDIK 

WISTA Türkiye ev sahipliğinde bu sene ilk defa 

İstanbul’ da gerçekleştirilen “WISTA Conference 2015” 

etkinlikleri kapsamında 9 Ekim 105 tarihinde 

gerçekleşen gala yemeğine Oda başkanımız Sinem 

Dedetaş katılım gösterdi. WISTA Türkiye’ ye 

davetlerinden ötürü teşekkür ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz. 
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GMO Öğrenci Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi 

10 Ekim 2015 tarihinde Öğrenci Komisyonu tarafından oda merkezimizde “ GMO 

Haftası Öğrenci Çalıştayı” toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreterimiz Gürsel Yıldız’ ın 

katılımı ile gerçekleşen toplantıda, öğrenci çalıştayında gerçekleştirilecek olan atölye 

başlıklarını belirlendi, görev dağılımları yapıldı ve çalıştaya dair bir tarih çizelgesi 

oluşturuldu. Ardından komisyon üyeleri Boat Show GMO Standı’nı genel sekreterimiz ile 

birlikte ziyaret ettiler. 

 

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

10 Ekim 2015 tarihinde Oda Merkezimizde, 

eğitmenliği GEMİSEM kapsamında eğitimini 

Yönetim Kurulu Üyemiz Davut Kul’un yaptığı 

bilirkişilik eğitimi düzenlendi. 

 

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’nin Düzenlediği 4. Gemi ve Yat 

Tasarımı Yarışması Jüri Toplantısı Oda Merkezimizde 

Gerçekleştirildi 

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 

Gemi Mühendisleri Odası (GMO) ve 

Türk Loydu işbirliği, İstanbul İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliği 

organizatörlüğü ile gemi ve yat 

sektörünün gelişimine katkıda bulunmak 

ve tasarımın sektör için önemini 

vurgulamak amacıyla, 2012 yılından beri 

düzenlenmekte olan Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği – Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’ 

nın beşincisi için jüri toplantısı 14 Ekim 2015 tarihinde Oda Merkezimizde gerçekleştirildi. 

 



Endaze                                                                                                                        Ekim 2015 

 

 
8 

 

 

 

KILAVUZLUK/ RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ ve 

TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ I  

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 

Denizcilik endüstrimizin değerli meslek ve ticaret odalarının öncülüğünde , “Kılavuzluk / 

Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” 23 Ekim 2015 Cuma günü İzmir 

Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.  

 

Oda Başkanımız Sinem Dedetaş’ ın da Kongre Eş Başkanlarından olduğu kongre 

kapsamında kılavuzluk hizmetleri, 

römorkörcülük hizmetleri ve bu hizmetlere 

ait teknolojik gelişmeler ile römorkör inşa 

sanayi konularının akademik düzeyde ele 

alınması hedeflendi.  

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve 

Teknolojiler i Kongresi, İMEAK Deniz 

Ticaret Odası- TMMOB Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisleri Odası-TMMOB Gemi 

Mühendisleri Odası 

ve Türk Kılavuz 

Kaptanlar Derneği 

‘nin ev sahipliğinde başarı ile tamamlandı.  
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Kongre eş başkanların yaptığı konuşmalar ile başlamıştır.  

Kongre eş başkanlarından Oda başkanımız Sinem Dedetaş’ ın 

“ Açılış Konuşması ” 

Denizcilik sektörünün değerli 

bileşenleri, 

GMO, GMIMO, DTO ve Türk 

Kılavuz Kaptanları Derneği 

işbirliği ile düzenlediğimiz bu 

kongrede öncelikle emeği geçen 

herkese şahsım ve yönetim 

kurulum adına özellikle teşekkür 

ediyorum. Özellikle dedim 

çünkü bu kongre çok değerli 

konuk ve katılımcıları ile zengin 

teknik içeriğinin yanı sıra çok 

önemli bir değeri temsil ediyor: 

Birlikte Çalışma ve Üretme!  

Bize küçük yaşlardan beri 

öğretilen aklımıza mıh gibi işlemiş bir cümle vardır, nedir o? "Kendini kurtar evladım". 
Herkes bir noktada kendini kurtarmaya çalışırken oluşan bencil ortamın, birlikte iş yapma 

pratiğinin önüne geçmesi ile gelinen yabancılaşma noktasının nelere mal olduğunu, son 

zamanlarda art arda yaşadığımız çok üzücü olaylarla görüyoruz ne yazık ki. 

İzninizle sizinle bir görseli paylaşmak istiyorum. Görseldeki Baron Münchaussen atı ile bir 

bataklığa saplanmış ve buradan çıkmak için kendi saçını çekiyor. Bu görsel esasında bilim 

felsefesi alanında bir terimi açıklamak için kullanılan bir sembol ancak ben bu resmi 

gördüğümden beri bizim sektörümüzle arasında bir paralellik kurar oldum. Denizcilik 

sektöründe çok köklü ve değerli kurum ve kuruluşlar içine düşülen kriz ortamından 

çıkmak için çırpınmakta ancak kendi saçını çekmekten öteye gidememekte. Oysa açıkça 

görülen, yapılması gereken husus şu ki ortak aklın geliştirilmesi ve sektörel planlamanın 

yapılarak, bileşenlerin bu planlar çerçevesinde kolektif çalışmasının sağlanmasıdır.  

Bu kongre bunun bir başlangıcını oluştururken, bu sektörün bunu başaracağına olan 

inancımızı da güçlendirmektedir. Gün boyu sunulacak bildiriler Türkiye'de gerek 

mühendislik gerekse denizcilik alanında sahip olduğumuz birikim ve ilerlemeleri ortaya 

koyacaktır. Gerek mühendislik, gerekse denizcilik alanında iyi yetişmiş, bilgi birikimi 

yüksek kaynaklarımızın mevcut olduğu açıktır. Denizcilik kültürünün oluşturulması ve iyi 

planlanması ile bu kaynakların verimli kullanımı sağlanmalı ve hedeflenen denizci millet 

ülküsüne ulaşılmalıdır. 

Başarılı bir kongre geçirmemizi diler, herkesi saygı ile selamlarım.  
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Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği IV. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım 

Yarışması Ödül Törenine Katıldık 

 
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gemi 

Mühendisleri Odası ve Türk Loydu işbirliği, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

organizatörlüğü ile gemi ve yat sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın 

sektör için önemini vurgulamak amacıyla, 2012 yılından beri düzenlenmekte olan Gemi ve 

Yat İhracatçıları Birliği – Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın bu yıl dördüncüsü 

düzenlendi.  Törene odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sinem Dedetaş 

katılım gösterdi. 

23 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen ödül töreninde yarışma teması bu sene ‘deniz taksi’ 

olarak belirlendi ve geçtiğimiz yıl 27 öğrencinin 12 projeyle katıldığı yarışmaya bu yıl 15 

farklı üniversiteden tam 79 genç tasarımcı özenle hazırladıkları 39 deniz taksi tasarımı ile 

katıldı.  

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda 40 bin TL’lik birincilik ödülüne “Taqua” 

isimli projeleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ilgaz Karaaslan ile Gazi 

Üniversitesi’nden Nurullah Taşkıran layık görüldü. Yarışmada birinci olan proje sahipleri 

ödüllerini Başaran Bayrak eşliğinde UDHB Müsteşar Yardımcısı Özkan Poyraz’ın elinden 
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aldı.  20 bin TL’lik ikincilik ödülünü almaya hak kazanan yarışmacı “Sea Rabbit” isimli 

projesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Veysi Seyhan oldu. 

Dereceye giremeyen 

tasarımlardan biri ise, 

odamız tarafından özel 

ödüle layık görüldü. 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nden Özgün 

Yücetürk, Ezgi Kızıl ve 

Ahmet Yusuf 

Gürkan’dan oluşan ekip, 

‘Deniz Teleferiği’ isimli 

projeleri ile “Gemi 

Mühendisleri Odası Özel Ödülü”nün sahibi oldular. Yarışmaya katılan tüm tasarımların 

sergilendiği gece,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi. 

 

 

GMO KTÜ’ DE 

Genel Sekreterimiz Gürsel Yıldız tarafından yapılan, 

odamız ve mesleğimizin tanıtıldığı aynı zamanda iş 

imkânlarının konuşulduğu sunumumuz 27 Ekim 

Salı günü Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 

gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

“Katılım gösteren sevgili öğrenci 

arkadaşlarımıza ve değerli hocalarımıza 

çok teşekkür ediyoruz.  
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN! 

Çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 

yüce Türk milletinin geçmişten geleceğe en değerli ışık kaynağı, 

büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda 

yürümeye devam edeceğimizi bildirerek,  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Bayramımızın 92. Kuruluş yıldönümünü kutluyor,  

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz 

şehitlerimizi şükranla anıyoruz. 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi kutlama töreni 28 Ekim 2015 saat 13:00’da Tuzla 

Sahil Meydanı'nda gerçekleştiResmi kurumların Atatürk anıtı önüne çelenk bırakmaları 

ardından, Odamız, siyahi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenklerini sundular. Saygı 

duruşu sonrasında İstiklal Marşımızın okunması ile tören sona erdi. 


