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Sektörün Kadınları, Cinsiyet Ayrımcılığı ile Daha Da Ağırlaşan
Yüklerini Konuştular

Kadın meslektaşlarımızın maruz kaldığı ayrımcılığın önüne geçmek, sektörde toplumsal cinsiyet
eşitliği bilincini oluşturmak ve eşitliği sağlamak amacıyla kurulan “GMO KADIN KOMİSYONU” ilk
etkinliğini gerçekleştirdi.
11 Şubat 2017 Cumartesi günü Türk Loydu Vakfı Prof.
Dr. Teoman Özalp Konferans salonunda düzenlenen Ağır
Sanayide Kadının Yeri konulu GMO 1. Kadın Çalıştayı
GMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Uyğur,
dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek,
popilizm ve şövenizmin kara bulutlarının üzerimizden
geçtiğini ifade etti. Çalıştayın aydınlık yüzünün bu kara
bulutların dağıtılmasında katkı sağlayacağına olan
inancını vurgulayarak, tüm konuşmacılara ve konuklara
teşekkürlerini sundu.
Kadın Komisyonu üyelerine, çalışmalarına her zaman
destek olunacağını belirterek açılış konuşmasını yapmak
üzere, GMO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pelin
Yılmazcoşar’ı davet etti.
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Sektörün Kadınları, Cinsiyet Ayrımcılığı ile Daha Da Ağırlaşan
Yüklerini Konuştular
Sayın Pelin Yılmazcoşar konuşmasında;
Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği eğitimi veren
fakültelerdeki kadın öğrenci sayısının çok az olduğunu
ifade ederek, kadınları her alanda görmek istediğini
belirtti. Kadın gemi mühendislerinin sektörde maruz
kaldıkları durumlar için verdikleri ağır mücadelelerine
değinerek «Bu çalıştay ile farkındalık yaratıp sorunlarımıza
çözüm arayacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz» dedi.
Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmayı
amaçlayan Sayın Yılmazcoşar; toplumsal cinsiyet eşitliğini
sağlamanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek
konuşmasını yapmak üzere Kadın Komisyonu Başkanı
Sayın Zühal Can’ı kürsüye davet etti.
Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak GMO Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Nuri Uyğur’a hak verdiğini ifade etti.
Dünyanın batısına bakıldığında, Avrupa, Güney Amerika
gibi bölgelerde, kadın haklarının zenginleştiği görülürken,
dünyanın doğusuna ve ülkemize bakıldığında ise bu
durumun gittikçe cahilleşen ve bağnazlaşan bir kültürel
yapıya dönüştüğünü vurguladı.
Fransa’da 1946, İsviçre’de 1971 yılında kadına verilen
seçme ve seçilme hakkının, ülkemizde ise 1930 yılında
Belediye, 1934 yılında milletvekilliği derecesinde
tanındığını belirtti. Buna rağmen, diğer ülkelerde görülen
ilerlemenin ülkemizde tam olarak sağlanamadığını
sözlerine ekledi.
Ağır sanayide çalışan, inatçı, hırslı ve güçlü kadınlar olarak
bir çok sorun ile karşılaşırken, sosyal hayattan ve çalışma
hayatından uzak olan diğer kadınların karşılaştıkları
durumların zorluğunu tahmin edebildiğini ve buna karşı
her an mücadele içinde olmak gerektiğini belirterek,
katılımcılara ve konuşmacılara teşekkürlerini sundu.
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1. Oturum « Ağır Sanayide Kadının Mevcut Durumu»
Saat 10:00’da başlayan ilk oturum başlığı olan «Ağır
Sanayide Kadının Mevcut Durumu» konusu Sayın Doç.
Dr. Şebnem Helvacıoğlu ve Didem Gürbüz tarafından
ele alındı.

Sayın Doç Dr. Şebnem Helvacıoğlu tarafından
«Sektörde Çalışan Kadınların Mevcut Durumu» konusu
işlendi.
Sayın Helvacıoğlu, konuşmasına, “Toplumda Kadının
Yeri?” sorusuna cevap arayarak ve bulduğu cevapları
katılımcılara aktararak başladı.
Sayın Helvacıoğlu’nun sözleri Nazım
Hikmet RAN’ın şiiriyle sona erdi.
ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis
yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim
olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
Nazım Hikmet RAN

Toplumda kadının yerini en samimi ve doğru dille ifade
edecek tanımın, toplumumuzun takip ettiği bir
paylaşım sitesi olan ekşi sözlükten alınabileceği fikrini
sunarak, ekşi sözlükten örneklerle konuşmasına
devam etti.

Konuşmasında;
Sektörde
olan
kadın
gemi
mühendislerinin edindikleri başarılara da yer verdi.
Ardından, yıllara göre kadın üye artışı, GMO yönetim
kurulunda görev alan kadın üyelerin sayıları, Kadın
Komisyonu olarak, GMO kadın üyelerine yönelik
uygulanan anket çalışmasının sonuçları hakkında
istatistiksel bilgi aktarımında bulundu.
Sunumunun tamamlanması ardından GMO Yönetim
Kurulu üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar, kendisine günün
anısı olarak hediyesini takdim ederek, katkılarından
dolayı teşekkürlerini ifade etti.
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1. Oturum « Ağır Sanayide Kadının Mevcut Durumu»

Sayın Didem Gürbüz tarafından, «Mühendis Kadınların Çalışma Ortamında, Ailede ve Toplumsal
Hayatta Ayrımcılık Deneyimleri» konuları ele alındı. Sayın Gürbüz bu çalışmayı; mühendis kadınların
seçimini yaptıktan sonra hayatlarındaki değişimlerini anlamak için yola çıktığını ifade etti. ilk aşama
olarak öğrencilerle görüşmeler yaptığını belirtti. Gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, cinsiyet
odaklı ayrımcılığa maruz kalındığı tespitinde bulundu. Ayrıca yaptığı araştırmalar sonucu erkeklerin
sayıca fazla olmasından dolayı iletişim ağlarına girememekten yakınma durumunu gözlemlediğini
belirtti. Sayın Gürbüz, İş ilanlarının daha çok erkekler için düzenlendiğini ve bu durumun büyük
problem olduğunu belirtti.
Sayın Gürbüz, kadınların iş yaşamında yer alamaması, yükselememesi, saygı görmemesi, ayrımcılığa
maruz kalması gibi durumların sorgulanması gereken bir problem olduğunu vurguladı.
Çalışma alanının erkek yoğunluklu yapısından kaynaklı olarak kadınların çalışma alanlarında var
olabilme yolunun maskülen olmaktan geçtiğini belirtti. Araştırmaları sonucunda bu durumlar
neticesinde kadın davranışlarının değişime uğradığı tespitinde bulunmuştur. Bahsedilen değişim,
kadınsılıktan uzaklaşma, çalışma hayatında erkeksileşmek olarak anlatılmıştır.
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2. Oturum «İçimizdeki Cinsiyetçilik: Bir Farkındalık Seansı»

İkinci oturumda ise; Sayın Prof. Dr. Ayşegül
Yaraman “İçimizdeki Cinsiyetçilik: Bir Farkındalık
Seansı’’ konulu konuşmasıyla bilgi birikimini ve
tecrübelerini aktardı. Katılımcıların bakış açılarını
bambaşka noktalara götürerek yeni ufuklar açtı.
Sayın Yaraman’ın
tek başına gerçekleştirdiği
oturum, basının, devletlerin, sanatçıların , kadın ve
erkek eşitliğine olan yaklaşımlarından örnekleriyle
başladı.
Kadın ve erkeğin eşit olup olmadığının, kime
sorulursa sorulsun “eşittir” diyeceklerini belirtti.
kadın hareketi; kadın ve erkek eşit midir ? diye
sorulduğunda “Hayır” deme cesaretini kırmıştır
dedi.
Ama
sadece
deme
cesaretini
kırdığını,
uygulamaların bambaşka olduğunu belirtti.
Söylem ve eylemler arasındaki çelişkiden ve bunun
sonucunda ortaya çıkan ikiyüzlü cinsiyetçilikten ve
hepimizin bunun bir parçası olduğumuzdan
bahsetti.
Ataerkil sistemin evrenselliğini koruduğundan, en
gelişmiş ülkelerde de durumun çok farklı
olmadığını belirtti.

Erkek egemenliğinin sadece yoksulların değil sınıflar
üstü bir durum olduğunu vurguladı.
Basın, hukuk ve gösteri dünyasının erkek egemenliğini
meşrulaştırır nitelikte olduğunu ifade etti.
Erkek egemenliğini, kadınların dahi ürettiğini sözlerine
ekledi.
Cinsiyetçiliğin, sadece kadınların değil bir DEMOKRASİ
sorunu olduğunu vurguladı.
Kadına uygulanan şiddetin ve her alanda yaşandığını
fakat kadınların da yaşananları gizleme yanlısı
olduğunu ifade etti.
Kanada’da yaşanan 14 kadın mühendisin katledildiği
olayı aktararak tüm ülkelerdeki cinsiyet ayrımına
dikkatleri çekti.
Dünyanın kadın ve erkek olarak değil de,
cinsiyetsizliğin öne çıktığı bir toplum yapısına doğru
gittiğini belirterek, Avustralya’da nüfus kağıtlarında
artık cinsiyet ibaresinin yer almadığını belirtti.
İnsan hakları mücadelesinden ziyade 21.yy da
cinsiyetsizliği inşa etmek gerektiğini belirterek
sözlerine son vermesinin ardından GMO Yönetim
Kurulu Üyesi Pelin Yılmazcoşar hediyesini takdim etti.
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3. Oturum «Ağır Sanayide Kadının Hukuki Olarak Yeri»

İnşaat Mühendisi Sayın Nevin Savran «ISO Yönetim Sistemleri Standartları Gözüyle Kadın Çalışanlara
Bakış’’ konusunu ele aldı.

«Sürdürülebilirlik» kelimesinin anlamını ve daimi olabilme yeteneğinin korunmasını vurgulayarak
sözlerine başladı.
Kalite Yönetim Sisteminin standardını anlatarak, maddelerini açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Konunun iyileştirilmesi ile ilgili hukuksal boyutuna
da değinen Sayın Savran, hukuk ceza mekanizmasının ancak denetim veya şikayet üzerine devreye
gireceğini belirtti.
Sayın Savran sektördeki ayrımcılığın boyutunun hangi alanlarda yoğun olarak görüldüğünü tespit
etmek üzere, sosyal standartlar çerçevesinde bir proje geliştirilebileceğini belirtti.

Sayın Nevin Savran’ın sunumu ardından GMO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar
hediyesini takdim etti
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3. Oturum «Ağır Sanayide Kadının Hukuki Olarak Yeri »

Saat 13:00-14:00 arasında gerçekleşen
Üçüncü Oturumda; “Ağır Sanayide
Kadının Hukuki Olarak Yeri’’ konusu
işlendi. Av. Binnur Tanrıverdi, Mobbing,
Cinsel
Taciz,
Çalışan
Kadının
Hakları konularına hukuki bir bakışla
bilgilendirmelerde bulundu.
Sayın Tanrıverdi’nin
konuşmasının
tamamlanması ardından, GMO Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar
hediyesini taktim etti.
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4. Oturum «Ağır Sanayide Kadının Yerinin Sosyolojik Olarak
İncelenmesi»
Dördüncü Oturumda: ‘’Ağır Sanayide Kadının Yerinin Sosyolojik
Olarak İncelenmesi’’ konusu ele alındı. Bu oturumda, Yrd. Doç.
Dr. Yaprak Civelek, ‘’Modernlik ve Özgürleşim Hesapları: Mesleki
Statü ve Toplumsal Cinsiyet Meselesine” değindi. Sunumuna
kadını tema alan filozofların sözleriyle başlayan Sayın Civelek
kadını ‘doğurganlık-doğa’ olarak ele aldı. Aktardığı konu başlıkları
arasında,
-orta Doğu toplumları yapı ve kültürel kurgu,
-kadın adına değişmeyen hissiyat,
-kadınların refahını tehdit eden geleneklerin değişmesi ve
yasaların direnme hali,
-geleneksel olanı kurmak ve muhafaza etmek,
-üst ve orta sınıf erkekler…
-iktidarı ve imtiyazları aktarmakla bir modernlik durumu
tanımlama’’ yer almıştır.

Din-Ahlak ve Psikolojik Eğilimler başlığı altında ise
-teknoloji, kentleşme
-kadının din ve ahlâk ekseninde mahremiyetinin kurgulanma şekli
-din ve ahlâk bileşiminin muhafazakâr kuvveti
-belli psikolojik eğilimler
-belirli davranış kalıpları muhafazakâr tutumun beslenişi,
-mahremiyet ve ahlaka uygunluk…
-islâm kültürünün ahlâkın sorgulanmasının imkansızlığı ve
-dini kurallar konularını işledi.
Aile ve Duygusal Emek konusunda, ailenin korunması, ataerkil bir bütünlüğün korunması, politik
söylemin memnuniyeti, kadının devlet ile formel bir ilişkisinin olmayışı esası, aile içindeki üreme,
cinsellik, çocukların sosyalleşmesi rolleri ve söylemin geleceğini kurma görevi, çocukların
sosyalleşmesi kadın için kültür ile doğa arasında aracı olma durumu, konularını katılımcılara
aktararak sunumunu bitirdi.
GMO Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Yılmazcoşar, desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediyesini
takdim etti.
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4. Oturum «Ağır Sanayide Kadının Yerinin Sosyolojik Olarak
İncelenmesi»
Dördüncü Oturum: ‘’Ağır Sanayide Kadının Yerinin Sosyolojik
Olarak İncelenmesi’’ konusu Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu
tarafından ele alındı. Mühendisler üzerindeki istatistiksel
verilerle, kadının iş hayatındaki sosyal hakları konusunda,
çalıştayın amacına yönelik çözümler üretmek üzerine gerçekçi
yaklaşımıyla büyük ilgi gördü.
BİLGİNİN CİNSİYETİ : Türkiye’de Mühendisler Üzerine bir Çalışma
başlıklı sunumunu dinleyicilerle paylaştı.
Konuşmasında, Bilgili kadınlar
yararlıdır, Bilgiye erişim,
Görünmezlik, Üniversitede seçilen alanın cinsiyeti mi var?,
Kadınların İşleri:
‘Mühendislik bir kadın işi mi?’, Ataerkil
Zihniyet, başlıkları altında, yapılan araştırmaları aktardı.
Bu konu başlıklarının içeriğini ise yüksek lisans tezleri ve
yayınlardan edindiği örneklerle katılımcılara yansıttı.
Kadınların ağır sanayideki yeri adlı bu çalıştayda, bence
sorulması gereken önemli bir soruda kadınların çalışma
hayatlarındaki yeri acaba yeterince belgelenebilmiş midir?
Tarihsel olarak bakıldığında da Endüstri devriminden beri, hatta
16.yy.dan beri “görünmezlik” sorunu devam etmektedir. Bu
soruya bile net cevap verilememektedir. Kayıtları tutanlar hep
erkekler olmuştur ( Erkek görevlilerce düzenlenen resmi çalışma
süresi belgelerinde kadınlar yoklar. Burke ,2012).
KADIN mühendis, işyerlerinde öncelikle açık yapısal engellerle karşılaşır; bunlar organizasyon yapısı, düzenlemeler gibi
görünür engellerdir. İkinci olarak daha gizli engeller vardır; kadın çalışanı erkeklerin oluşturduğu networklerden dışlama, hiç
dahil etmeme, kadınlara ilişkin ön yargılardır. Bir de çok da bilinç düzeylerinde yer almasa da kadınların kendilerine güven
duygularına ve motivasyonlarına etki eden psikolojik etkilerden söz etmek gerekmektedir(Kadayıfçı, 2015:42).
“Cinsiyetçi bir kültür tabi ki var mühendislikte. Önce domatesler varmış. Eski zamandaki adam bir taşı oymuş içine domatesleri
yerleştirmiş. Altına tekerlekleri takmış. Bir defa taşımış bu domatesleri. İşte o adam mühendis olmuş. Yani mühendislik yoktan
birşeyler üreterek başlamış. Bir kadın da kaşığı icat etmiş ama onun bulduğu şey iki üç kişiden fazlasını etkilememiş. Bu
sebeple ilgi çekmemiş. Bence olayın dinamikleri böyleymiş. Erkek daha çok insanı etkileyecek makineler yapmış, dikkat
çekmiş. Kadınlar daha az bilinen, ticari değeri az olan şeyler üretmişler” (Kadayıfcı , 2015, araştırması alıntılarından)..
“Hocalar tamamen erkek olduğundan kadın öğrenci bir derse giriyor diğerinden çıkıyor. Bilgi kaynağının sürekli erkek olması
bilinçaltında bir fikir üretiyor bence. Üzerine hoca bir de mesafeli veya fazlaca gülüyorsa nihayetinde diploma aldığında bu tarz
konulardan rahatsız olan kadınlar bir miktar birşeyleri gözden kaçırmış olabilirler teknik anlamda. Ama bu yapısal bir sorun.
Kadından bağımsız. Toplumsal durumlar yüzünden” (Kadayıfcı , 2015, araştırması alıntılarından).
Meslek cinsiyetinden söz edilirken daha seçimden itibaren kadınlar eril bir iş yaşamına dahil olacaklarını ön gördüklerini ifade
etti.Sayın Belkıs Kümbetoğlu, bir çok kadın çalıştayında katıldığını ve katılımcıların bu kadar uzun süren konuşmaları ilgiyle ve
sonuna kadar dinlediklerine ilk defa şahit olduğunu da belirterek, ağır sanayide çalışan kadın mühendisler üzerine sosyolojik
bir araştırma yapılmasının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni

Şubat 2017

4. Oturum «Ağır Sanayide Kadının Yerinin Sosyolojik Olarak
İncelenmesi»

Psikolog Başak Çiftçioğlu ise «Mobbing» konusundaki bilgilerini aktardı.
Mobbing Tanımı, Kavramsal Olarak Mobıng, Mobbing’in Etkileri, Mobbing Davranışı, Mobbing’e Maruz
Kalan Taraf (Mağdur), Mobbing’i Uygulayan Taraf, Tanık Olan Taraf, konularında detaylı bilgiler verdi.
Küreselleşme bağlamında artan rekabet ve üretim sürecinde esneklik, işgücünün bölünmesi ve işyeri
katılım mekanizmalarının zayıflamasının, işyerinde çalışanlar arasındaki rekabeti önemli derecede
yoğunlaştırdığını ve bunun da hem çalışanları hem örgüt olarak işletmeyi tehdit eden psikolojik şiddet
eğilimlerinin artmasına neden olduğunu vurguladı.
Sayın Çiftçioğlu’nun sunumu ardından GMO Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Yılmazcoşar, desteklerinden
dolayı teşekkür ederek hediyesini takdim etti.
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5. Oturum «Serbest Kürsü»

Skala Ajans İcra Kurulu Başkanı
Meral ER

Selah Tersanesi Makine ve Donatım
Dizayn Amiri Şöhret Atikkan

T.C.UDHB İzmir Denizdibi Tarama
Başmühendisi Dr. Ceyla İnmeler

Kaptan Esra Konak

Gemi Mühendisleri Odası Mali İşler
Sorumlusu Gülsen Şani

Vira Dergisi Genel Koordinatörü
Ayşe Olcay’
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5. Oturum «Serbest Kürsü»

Kadın Çalıştayının son oturumunu oluşturan «Serbest Kürsü» konuşmacıları, Gemi Sanayi ve Denizcilik
sektöründe, iş hayatları boyunca edindikleri tecrübelere, yaşadıkları ilginç anılara ve önerilerine konuşmalarında
yer verdiler. Ağır sanayide çeşitli dallarda çalışan kadınlarımızın, yaşadıkları trajikomik olayların da
aktarılmasıyla, hem güldüren hem düşündüren keyifli bir oturum gerçekleşti.
Oturumun tamamlanması ardından GMO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar, konuşmacılara
katkılarından dolayı teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.
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Kadın Çalıştayı Tamamlandı

GMO 1. Kadın Çalıştayı Ağır Sanayide Kadının
Yeri, başlığı altında, ağır sanayide kadın
mühendislerin sosyolojik olarak irdelenmesi,
çalışma pozisyonlarında tercih edilme nedenleri,
çalışma alanlarının kadına göre düzenlenmesi ve
eşit işe eşit ücret konularına derinlemesine
değinildi. Belirtilen hususlarda, akademik ve
sosyal alanda geniş araştırmalara, bilgi birikimine
ve tecrübeye sahip konuklarıyla beklenilenden
daha verimli bir çalıştay ortaya çıktı.
Katkılarından dolayı tüm konuşmacılara ve
konuklara teşekkürlerimizi sunarız…
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Kadın Çalıştayı Ardından
100 Adet Çam Fidanı Toprakla Buluştu
Gemi Mühendisleri Odası’nın
çevreci yaklaşımını, GMO 1.
Kadın Çalıştayına katılan tüm
katılımcılara,
çam fidanları
hediye ederek bir kez daha
vurgulandı. 100 adet çam
fidanı toprakla buluştu.
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Paslanmaz Boru ve Titanyum Teknikleri Bilgilendirme
Semineri Düzenlendi

GEMİSEM tarafından düzenlenen «Paslanmaz Boru ve Titanyum Kaynak Teknikleri»
Semineri, 7 Şubat 2017 tarihinde, Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans
Salonunda gerçekleşti.
Sektör çalışanlarının yoğun katılım sağladığı seminer, 1017 sicil numaralı üyemiz Gürsel
YILDIZ ve Georgia Gascoyne ile Luke Keane tarafından verildi.
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Meslek İçi Eğitim Düzenlendi

10 Şubat 2017 tarihinde oda merkezimizde, «Serbest Gemi Mühendisliği» meslek içi eğitimi düzenlendi.
Eğitim Mesleki Denetim Danışmanı üyemiz Sayın Galip Güngördü ve Mesleki Denetim,
SGM,SGMB,GKYM İşlemleri Sorumlusu Sayın Orhan Sarıkaya tarafından verildi.

Tasarım Teşviki Tebliğ Hk. Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım
Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının
gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım
tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler
konularını kapsayan bilgilendirme semineri, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanı, İhracat Genel
Müdürlüğü , Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı görevlisi Sayın Başak Çeçen tarafından
13.02.2017 tarihinde oda merkezimizde gerçekleşti. Odamızın Serbest Gemi Mühendisliği Büroları
yetkililerinin katılım sağladığı seminer ardından, GMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Sayın Osman
Kahraman tarafından, Sayın Çeçen’e teşekkür plaketi taktim edildi.
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CNR Avrasya 11. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve
Aksesuarları Boat Show Fuarına Katıldık
Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük
tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat
Show, 1000’in üzerinde markanın katılımı
ile 11’inci kez düzenlendi. 11-19 Şubat
tarihlerinde gerçekleşen, Dünya’da ve
Türkiye’de büyük yankı uyandıran CNR
Avrasya Boat Show ziyaretçileriyle buluştu.
ÖTV’nin sıfırlanması ve KDV'nin %1'e indirilmesiyle Boat Show'a olan ilgi üst seviyede
oldu. Türkiye'de denizcilik sektörünün büyük buluşması olan CNR Avrasya Boat Show
fuarının açılışı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Satın Ahmet Arslan,
İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.
Fuarda Mega yat, tekne ve yelkenlilerin, denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve
ekipmanları sergilendi.
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CNR Avrasya 11. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve
Aksesuarları Boat Show Fuarında Üyelerimizle Buluştuk
11-19 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da 11.
kez düzenlenen ve Türkiye’de denizcilik
sektörünün en önemli buluşması olan CNR
Avrasya Boat Show-11.Uluslararası Deniz
Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarında,
Gemi Mühendisleri Odası standı yer aldı. CNR
Boat Show fuarında değerli üyelerimiz
standımızı ziyaret etti. Gemi Mühendisleri Odası
yayınlarının ve Tescilli Büroların projelerinin
sergilendiği GMO standı yoğun ilgi görüldü.
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Şubat Ayı Faaliyetleri
GMO Komisyon Toplantıları Devam Ediyor

7 Şubat 2017 tarihinde, GMO
Kadın komisyonunun olağan
toplantısı oda merkezimizde
gerçekleşti.

Öğrenci Komisyonu ve öğrenci
üyelerimiz, 12.02.2017 Pazar
günü sabah kahvaltısı eşliğinde
oda merkezimizde toplantılarını
gerçekleştirdi.

Yeni İş sahaları oluşturmak
amacıyla kurulan ,Yeni İş Sahaları
komisyonu, ilk toplantısını 13
Şubat 2017 tarihinde, oda
merkezimizde gerçekleştirdi.
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Şubat Ayı Faaliyetleri

Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Nuri Uyğur, Türk Loydu Vakfı Genel
Müdürü Sayın Alper Eralp ile görüştü. T.C UDHB’ nın Gemiler için Yetkilendirilmiş
Kuruluşlar Yönetmeliği konusunda Türk Loydu ile Gemi Mühendisleri Odası
arasında bir çalışma grubu kurulması konusu konuşuldu. Bu çalışma grubuna Türk
Loydu adına, Sayın Mehtap Karahallı Özdemir, Sayın Cevat Yardımcı, Sayın
Mehmet Avcı, Gemi Mühendisleri Odası adına ise, GMO Başkan Yardımcısı Sayın
İlker Civelek, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar, Yönetim Kurulu Yedek
Üyesi Sayın Osman Kahraman atanmıştır. Komisyon ilk toplantısını 1 Mart 2017
tarihinde gerçekleştirdi.
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi Başarılı Geçti

13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Belge Yenileme Denetimi, Türk Loydu
yetkilileri tarafından oda merkezimizde gerçekleşti.
TMMOB’a bağlı meslek odaları içinde, kalite yönetim
sistemi belgesine sahip tek oda olma farkımızı
sürdürüyoruz.
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Aidat Borcunu Ödeyen Üyelerimize Fidan Bağışı Yapıldı

Gemi Mühendisleri Odası çevre dostu yaklaşımıyla, 2017 yılı Ajandasının
çevreye vereceği zararı göz önüne aldı.
Bu kapsamda bir kampanya başlatarak, geçmişe dönük aidat borçlarını
ödeyen, aidat borcu olmayan üyelerine, ajanda yerine bir fidan bağışı
yaptı. TEMA ile çalışılan bu kampanya sonucunda, 382 adet fidan
Balıkesir Hatıra Ormanına dikildi. Adına bağış yapılan üyelerimize,
sertifikaları e-posta olarak iletildi.
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Planlanan Etkinlikler

Geleneksel “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışması
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı vesilesiyle, “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasının. İstanbul’daki
İlkokullar arasında, dokuzuncusunu düzenleyecektir.
Üyelerimizin ilkokulda öğrenim gören çocuklarının yarışmamıza katılımından
büyük memnuniyet duyacağımızı belirtiriz.
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GMO Standı Fuarlarda Yer Almaya Devam Ediyor.
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Planlanan Etkinlikler

Planlanan GEMİSEM Etkinlikleri
Rhino Kursu
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi'ndeki Bilgisayar Destekli Gemi
Dizayn ve Hesaplamalı Analiz
Laboratuvarında 18-19 Mart ve 25-26
Mart tarihlerinde saat 10.00-18.00
arasında "Rhino 3D ile Modelleme ve Yat
Tasarımı" Kursu açılması planlanmaktadır.

Arduino Eğitimi ile robotik, elektronik ve
otomasyon dünyasına giriş yapıp, hobi ya
da profesyonel amaçlı projelerinize
başlamak için ilk adımı atabilirsiniz.
Arduino içeriğinde bulunan yapı itibariyle
ona yaptığınız kodlamaları ile mükemmel
işlemler yaptırabilirsiniz. Ayrıca, eğitimin
diğer katılımcılarıyla birlikte sinerji
yaratıp ortak projeler geliştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için : gmo@gmo.org.tr / 0216 447 40 30 / www.gmo.org.tr

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni
GMO İş Sağlığı ve İş Güvenliği günleri Başlıyor

Şubat 2017

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni
4 Mart 2017 tarihli GMO İSG Günleri Programı

Şubat 2017

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni

Şubat 2017

Yeni Üyelerimiz

3679

Salih TOKMAK

VTU Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3680

Arman DAĞDİBİ

YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3681

Nihat AYABE

KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3682

Faik Bahadır DEDE

VTU Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3683

Kamil ÖZALP

YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3684

Oğuzhan MERCAN

İTU Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3685

Bekir Kürşat KIYAR

KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3686

Yıldıray ŞEKER

İTU Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Yeni üyelerimize GMO Ailesine Hoş Geldiniz Diyoruz.
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Üyelerimizden Haberler
Yeni Görevlerine Atanan Değerli Üyelerimize Başarılarının Devamını Dileriz.

998 sicil numaralı Değerli üyemiz Prof. Dr. Oral Erdoğan, Türkiye
Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

747 sicil numaralı Değerli üyemiz Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İTÜ
Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır..

808 sicil numaralı Değerli üyemiz Prof. Dr. Ahmet Ergin , İTÜ
Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır.

490 sicil numaralı Değerli üyemiz Dündar Talazan, Milli Savunma
Bakanlığı Tersaneler Müdürlüğüne atanmıştır.

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni

Şubat 2017

Galata Yolcu Salonu Tarihi
1935’te açılan İstanbul Limanı Yolcu Salonu
Proje Müsabakası’nda Rebii Gorbon’un
eseri birinci oldu. Proje 1940’larda Galata
Rıhtımı’nda inşa edildi.
Bina, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
en önemli amaçlarında taşımacılıktaki
gelişimi ve ulusallaştırmayı sembolize
ediyordu. Yapı, İstanbul’un ve Türkiye’nin
ilk ve modern deniz yolcusu uğurlama ve
karşılama salonu olma özelliğini taşıyordu.

Galataport projesinin ilk ihalesini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Eylül 2005'te gerçekleştirdi. Bu ihaleyi
Sami Ofer’in ortak olduğu Royal Caribbean Cruises konsorsiyum kazandı.
Şehir Plancıları Odası Galataport projesinin inşa edilmesine imkan verecek imar değişikliğinin iptali için
dava açtı. Danıştay 6. Dairesi bu imar değişikliğini onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararının
yürürlüğünü oybirliğiyle durdurdu.

İkinci ihale Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan
ihaleyi Doğuş Holding kazandı.
Ocak 2014'de Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ile ortaklıkla Salıpazarı Liman
İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. kuruldu. Şubat 2014'ten beri bu şirket Galaport projesi kapsamında
faaliyetlerine başladı. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili projenin Şubat 2015'te
başlayacağını duyurdu.
Şubat 2015'te başlayan projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflendiği yetkililer
tarafından açıklandı.
İstanbul Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi kapsamı içinde yer alan tarihi Karaköy yolcu salonu 16 Şubat
2017 tarihinde can güvenliği gerekçesiyle yıkıldı. 1940’lı yıllarda inşa edilen 2002 yılında kültür varlığı
olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yapan projeyi
gerçekleştiren firma, binanın birebir aslının yeniden yapılacağını açıkladı. Projeye göre 3 yıl içinde
tamamlanması planlanan çalışmalarda yolcuların geliş, gidiş yapacağı alanların eskisinin iki katı
büyüklüğünde olması planlanıyor.
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Tarihte Şubat
Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp
ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı
problemidir. Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz
etmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi
konulmaktadır. Kanserli vakaların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde
görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı
açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle
ilişkilidir. Kanser korunulabilir bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri
ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser
oluşumunda % 90-95 oranında etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan
kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş
ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol
altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır.
“9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” başlığı altında tertip edilen
etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan vatandaşların sigaranın
zararları hususundaki bilgilerini pekiştirmek ve arttırmak suretiyle,
insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına neden olacak
bazı davranış değişikliklerine yol açmaktır.
Başka bir ifade ile, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” başlığı altında
sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması
gerekmektedir.
Sigara tüketildiği an vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar, nabız
yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar.
Sigara, içinde ortalama 3700 zehirli madde içeren bir karışımdır. Bunların
büyük kısmı kanserojendir.
Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve savaşta, halkın can ve mal
kaybını en aza indirmek amacıyla, silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemler
ve faaliyetler bütününe "Sivil Savunma" denir. Yurdumuzda sivil halkın
korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda
"Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası" adı altında bir
talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle
yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı "Pasif Korunma
Kanunu" ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında
kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması
nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin
uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye'nin 1952 yılında NATO
üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat
ve faaliyetlerini düzenleyen ''Sivil Savunma Kanunu'' yürürlüğe
konulmuştur.
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Sağlık Köşesi: Sigaranın Zararları ve Bırakmanın Yolları
Sigaranın Vücuda Zararları Nelerdir?
Tat ve koku alma duyusunu zayıflatır hiç bir şeyin tam olarak tadını alamayız.
Damar sertliği ve tıkanıklığına sebep olmaktadır.
Diş çürümesi hastalıkları ve ağız kokusuna yol açar.
Akciğer hastalıklarına neden olup başta kanserin oluşmasını tetikler.
Kemik ermesine yol açar.
İlaç kullananlar varsa onların etkisizini azaltır.
Pasif içiciliğe sebep olup sevdiklerinizin bütün bu hastalıklara yakalanmasına neden olur.
Pankreas kanseri, parmaklarda sararma, reflü, ülser, astım, kronik bronşit gibi kanserlerin oluşmasına temel hazırlar.
döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.
Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur.
Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.
Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.
Gebe kadınlar ve bebekleri için oldukça zararlı olup doğduklarında %65’lik kısmı sakat dünyaya gelir
İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.

Sigarayı Bırakmanın Yolları Nelerdir?
AKUPUNKTUR
Akupunktur tedavisine gitmeden önce en az 12 saat sigara içmemek gerekiyor. Genellikle uygulama iki ya da üç seans
sürmektedir.
Bağımlılık düzeyi yüksek olanlar için üç seans şarttır.. Seans aralarına 2-3 gün süre konulur. İddia edilen başarı oranı yüzde
90 civarındadır.
HİPNOZ YÖNTEMİ
Hipnoz yönteminde sigara bağımlılığı, bilinçaltına yerleşmiş ve bu nedenle otomatikleşmiş güçlü bir bağımlılık olarak tarif
ediliyor. Sık tekrarlanan (yaklaşık 21 kez) her düşünce veya davranış bilinçaltına geçerek kaydediliyor ve alışkanlık haline
geliyor. Bu anlamda hipnozun sigarayı bırakma konusunda etkili bir yöntem olduğunun altı çiziliyor.
Hipnozla, sigara içmeye neden olan alışkanlığın kökleri, bilinçaltından siliniyor. Bu yöntemi uygulayanlar, beş seans
sıkılmadan, sinirlenmeden sigarayı bırakabildiklerini söylüyor. Yüzde 90 başarı oranı sağlanıyor.
ALLAN CARR
Günde beş paket sigara içen Allan Carr tarafından geliştirilmiş bir yöntem! Bir günde altı saatlik bir psikoterapi seansından
oluşuyor. Seans sırasında aralarda sigara içebiliyorsunuz ama üçüncü aşamada, son sigaranızı içeceğiniz söyleniyor. Üç ay
içinde sigarayı bırakıldığı gözlemleniyor.
171 BIRAKMA HATTI
Devlet tarafından desteklenen bu hatta, bulunduğunuz bölgede bir polikliniğe yönlendiriliyorsunuz. Tetkikleriniz ücretsiz
yapılıyor fakat verilen ilacı eczaneden ücret karşılığı alıyorsunuz.
TEK SEANSLIK BIOREZONANS
Biorezonans yönteminde, 45 dakikalık tek seans yapılıyor. Her zaman içtiğiniz iki sigarayı merkezde içiyorsunuz. Bu
sigaralardaki frekans izleri saptanıyor ve bu izler vücudunuzdan temizleniyor. Seans sonunda sigara içme arzusunda
azalma görüldüğü gözlemleniyor. Acı, ağrı veya olumsuz bir his hissedilmiyor. Kişi seans boyunca sigaradan alınarak
değiştirilen elektromanyetik titreşimlere tabi tutuluyor.

Tmmob Gemi Mühendisleri Odası

Endaze Bülteni

Şubat 2017

Vefatının 18. Yılında Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz
BU DÜNYADAN BİR BARIŞ GEÇTİ…
İkinci Dünya Savaşının sonlarında doğan Barış Manço,
ailesinin savaşın bitmesine duyduğu özlem nedeniyle
"Barış" isminin kendisine verildiğini söylemektedir. Barış
Manço ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki "Barış" adını
taşıyan ilk kişidir.

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan
gece, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etmiştir.
1973 yılında Camialtı Tersanesinde inşa edilen yolcu
vapuru, Barış Manço ismini alarak anısını yaşatmaktadır.
1943'ten 1999'a dek 56 yıllık dolu dolu bir hayat... 40 yılı
sanatla iç içe, Ekvator'dan kutuplara sayısız başarıyla geçmiş
bir yaşam... Son 30 yılı milyonlarca hayranıyla, 7'den 77'ye
her yaş grubundan sevenleriyle, "Bu Dünya Benim
Memleket" sloganıyla donatılmış bir ömür...
O bu dünyadan gittikten sonra, bazılarımız müziğine odaklandık, ‘büyük sanatçı’ dedik; bazılarımız
televizyonculuğuna odaklandık ‘ilklerin adamı’ dedik; bazılarımız ise gezginliğine odaklandık, ‘modern Evliya Çelebi’
dedik. Hiçbiri onu anlatma yetmedi ! Belki de onu anlatabilecek en güzel ifade ‘Barış’tı.
İnsan olmakla, saygıyla sevgiyle değerlerimizle, kültürümüzle ve başka kültürler ile ilgili çok şey öğrendiğimiz,
bildiklerimizi de yeniden hatırlayıp uygulamaya geçtiğimiz; şarkı söyleyen, bizim Barış Abi’ydi.
Dönence ile her karanlığın ardından bir yerlerde güneşin doğacağını öğrendik. -Uzaklarda bir yerlerde güneşler
doğuyor.
Dağlar Dağlar ile sevdiğimiz birisini kaybetmenin zor olduğunu ve son kez neler yapılabileceğini öğrendik
Sevip de söyleyemediklerimizi domates biber patlıcanla onun o güzel anlatımıyla öğrendik.
-Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam, Domates, biber,
patlıcan...
Kol Düğmeleri ile ayrılığın, farklı kollarda bir araya gelemeyen kol düğmeleri gibi olduğunu öğrendik.
-İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikayesi, İki düğme iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda...
Barış söyler kendi bir ders alır mı? diyerek iğneyi kendisine de batıracak kadar açık sözlü olduğunu Sarı Çizmeli
Mehmet Ağa ile öğrendik
Bugün Bayram ile bayramların ne kadar önemli olduğunu çocuk yaşta ondan öğrendik, en güzel bayram şarkımız
onun şarkısı oldu.
-Bugün bayram erken kalkın çocuklar, Giyelim en güzel giysileri,
Elimizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi...
Yaz dostum dedi, altı üstü beş metrelik bez için dedi , garipleri giydir ipek şal ile dedi, en önemlisi helal alın teri dedi,
bir gün gelecek dönence biliyorum dedi, hayır! hayır! yüz bin kere hayır dedi…
Özlemle anıyoruz…
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