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ENDAZE
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA
GÜNÜ KUTLU OLSUN!
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.

“Tüm çalışanların sorunlarının ele alınarak,
çağdaş, sosyal, ekonomik ve dinamik projelerin
üretilerek, alın terinin ve emeğin her zaman ön
planda tutularak yaşam standartlarının yükseltilmesi
için tüm sivil toplum örgütleri ile ortak platformlarda
ve sektör odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile
devam ediyoruz. GMO organları ve üyeleri ile 1 Mayıs
emek ve dayanışma gününün tüm milletimizce huzur
ortamında kutlanmasını temenni ediyoruz.
Bu güzel ve anlamlı günün kardeşliğin, barışın
ve dayanışmanın simgesi olması ve 1 Mayıs’ın sevinç
içerisinde sosyal devlet anlayışına uygun olarak
kutlanılması en büyük arzumuzdur. Bu bağlamda
GMO olarak üyelerimizle birlikte her yıl olduğu gibi bu
yıl da 1 Mayıs’a sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşmaya
devam edeceğiz.
Türkiye'nin yarınlarını çağdaş uygarlık
seviyesine ulaştıracak ve toplumumuzu birbirinden
uzaklaştıran değil yaklaştıran nice 1 MAYIS EMEK
VE DAYANIŞMA günleri dileğiyle tüm üyelerimizi,
çalışanlarımızı ve emekçilerimizi bir kez daha tebrik
ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını
diliyoruz.”
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GMO YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ
GÜNDEMİYLE TOPLANTI YAPILDI
Olağanüstü Genel Kurul’a sunulacak yönetmelik güncelleme çalışmaları başlatıldı.
Odamız yönetmelikleri güncellenmelerinin yapılması amacıyla yönetim kurulumuz ve
üyelerimiz ile 25 Mayıs 2015 tarihinde Oda merkezimizde ortak bir toplantı
gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan yönetmelik güncelleme çalışmaları ve ortaya
çıkartılan yeni yönetmelikler görüşüldü.

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK
Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü’nün ilgi
yazısı ile gönderilen
Tersane, Tekne İmal ve
Çekek Yerleri Yönetmelik
Taslağı hakkındaki görüş,
düşünce ve önerilerimiz
ilgili yazımızla yanıtlanmıştı.
Bilahare alınan ilgi yazıya
istinaden 05.03.2015
tarihinde taslağın son halinin değerlendirilmesi amacıyla Odamızın yanı sıra GİSBİR,
DTO, TÜRK LOYDU ve Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. Tic. A. Ş.
temsilcileri ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü’nden diğer yetkililerin hazır bulundukları bir toplantı, Müsteşar
Yardımcısı Sayın Özkan POYRAZ’ın başkanlığında düzenlenmiş ve toplantıda Odamız
görüş ve önerileri ifade edilmişti.

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği 28.06.2015 tarih ve 29400 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmış olup; yayınlanan Yönetmelikte, toplantıda dile getirilen ve bir
bölümünün dikkate alınacağı, bir bölümünün katılımcı kuruluş temsilcilerinin önerileri
doğrultusunda bir kez daha gözden geçirileceği belirtilmiş olan hususlardan;
Madde 4

(1)

c) Gemi mühendisi: Gemi mühendisleri odasına kayıtlı mühendisi,

toplantıda belirtilen görüşlere paralel doğrultuda değerlendirilmiş oldukları tespit edilmiş
ayrıca yönetmelikte;
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Madde 17- (7) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel durumu ile ilgili olarak;
a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve altyüklenici olarak tüm
çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.
b) Tekne imal yeri ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi daimi olarak
bulundurulur veya bir tescilli serbest gemi mühendisliği bürosu ile anlaşma yapıldığına dair
sözleşme aranır. İnşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması veya
sözleşme şartı aranmaz.
Madde 21- (1)
f) 17 nci maddenin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen vasıflı personel
durumu hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 5.000 TL, tekne imal
yeri için 4.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,
ğ) Yukarıda belirtilen cezaların bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde
katlanarak ceza kesilir.
Bunlara ek olarak, Yönetmeliğin ekleri durumundaki Tesis Organizasyonu ve
Yerleşim Planı Hazırlama Kriterleri (Ek-1), Havuz Bağlama Planı Hazırlama Kriterleri
(Ek-2) ve Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri başlıklı dokümanlarda
sözü geçen bütün planların tasarımı için, bu hizmetin yerine getirilebilmesinin “tersane
organizasyonu” konusunda lisans aşamasında eğitim almış olmayı gerektirdiğinin göz
önünde tutularak “tasarımcı”nın Gemi mühendisleri odasına kayıtlı gemi mühendisi
olması koşuluna yer verilmiştir.

GEMİ İNŞA SANAYİİNDE İNOVASYON’ DA MESLEK
ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ KONULU SEMİNERE KATILDIK
Piri Reis Üniversitesi tarafından
yürütülmekte olan “Gemi İnşa Sanayi ArGe ve İnovasyon Kapasitesi Geliştirme
Merkezi ve Sertifikasyon Programı” projesi
kapsamında 26 Mayıs 2015 tarihinde, Piri
Reis Üniversitesinde gerçekleştirilen “Gemi
İnşa Sanayiinde İnovasyon’da Meslek
Örgütleri’nin Rolü” konulu seminere Oda
Başkanımız Sinem Dedetaş ‘’Gemi
Mühendisliğinde İnovasyon ve GMO’ nun
Rolü’’ konulu sunumu ile katıldı.
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Ayrıca, seminere RINA
(Royal
Institute
of
Naval
Architects) Başkanı Sn. Trevor
Blakely
tarafından
“Meslek
Örgütlerinin İnovasyon’ daki Rolü’’
hakkında, GEMİMO Saymanı
Sn.Ahmet Yaşar Canca tarafından
‘’Ar-Ge Kültürünün Köşe Taşları–
Denizcilik
Sektörünün
Ürün
Geliştirme Potansiyeli’’ konulu
sunumları ile katıldılar.
İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında yürütülmekte olan proje
ile Gemi inşa sektörü oyuncularının, “fark yaratarak” küresel pazarlara ulaşmalarına
yardımcı olacak danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak, grup içi işbirlikleri ile tasarım ve
mühendislik hizmetlerini geliştirmek ve benzer girişimleri destekleyerek her tip gemi
siparişine cevap verebilecek potansiyeli ortaya çıkarmak; ar-ge faaliyetlerini teşvik ederek
her birinin bu hizmetleri alarak faydalanabilecekleri ortak bir merkezin kurulması
hedeflenmektedir.

TMMOB`YE BAĞLI ODALAR İSTANBUL`DA CHP` Lİ 14
BELEDİYE İLE ORTAK MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
Birliğimiz
TMMOB ve
İstanbul’daki
CHP’li
belediyeler
arasında `Sağlıklı
Kentleşme,
Nitelikli
Yapılaşma,
Kültürel, Tarihi
ve Doğal Çevre
Değerlerinin
Korunarak
Geliştirilmesi İçin
Ortak Mesleki
Denetim Ve
Teknik İşbirliği
Protokolü` 27
Mayıs 2015 günü
imzalandı. Birlik
Başkanımız
Mehmet Soğancı
ve Odalarımızın
yöneticilerinin
hazır bulunduğu törende, Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sinem Dedetaş
katıldı.
İstanbul Hilton Bosphorus Otelde basın toplantısı şeklinde gerçekleşen imza
törenine İstanbul`un CHP`li 14 Belediye Başkanı ve TMMOB`nin İstanbul Oda Başkan
ve Temsilcilerinin yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, CHP
İstanbul il Başkanı Murat Karayalçın katıldı. Törende ilk olarak CHP‘li Belediyeler adına
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Marmara Belediyeler Birliği
Dönem Sözcüsü Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç
konuştu. Daha sonra
TMMOB İstanbul il
Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Süleyman Solmaz
söz aldı.
Dileğimiz tüm
belediyelerin meslek
odalarının bilimsel ve
nitelikli çalışmalarından
faydalanma yoluna
gitmesidir. Umarız bu vesile ile TMMOB ve CHP`li belediyeler arasında imzalanan bu
protokol, yaşanabilir bir kent yaşanabilir bir İstanbul için tarihi bir adım atılmış olacaktır.
Protokole aşağıda yer alan bağlantı ile ulaşabilirsiniz.
http://tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalar-istanbulda-chpli-14-belediye-ile-ortakmesleki-denetim-ve-teknik

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI VE AK PARTİ
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZCİLİK SEKTÖRÜ
STK’LARI İLE BULUŞTU
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından 28 Mayıs Perşembe günü, DENTUR
Avrasya’nın SUEDA Vapuru’ nda düzenlenen Boğaz turunda, denizcilik sektörünün sivil
toplum kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris GÜLLÜCE, AK Parti İstanbul Milletvekili
adayları Faik IŞIK, Hasan SERT, Alim
ERDEMİR, Esma ERSİN ve AK Parti
Kadıköy İlçe Başkanı Av. İsa Mesih ŞAHİN ile
bir araya geldi.
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Organizasyonun ilk bölümünde
denizcilik sektörünün 50 sivil toplum
kuruluşu başkanları, hem kurumları
hakkında bilgiler verdi hem de sektörün
sorunlarını, yaşadıkları sıkıntıları dile
getirdi. Odamız Yönetim Kurulu başkanı
Sn. Sinem Dedetaş odamızın kısa
tanıtımını yaptıktan sonra gündemimizin
en önemli iki sorunu olan TMMOB ve
bağlısı odaların torba yasa kapsamında
etkisizleştirilme süreci ile Haliç Tersaneleri
ve bölgesinin mesleğimiz açısından önemi
ve özelleştirme sürecinin getireceği sıkıntıları anlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, organizasyonun ikinci bölümünde kendisine yöneltilen
sorulara cevap verdi. Toplantının üçüncü bölümü ise milletvekili adaylarının
konuşmalarından, denizcilik sektörüne yönelik değerlendirmelerinden oluştu.

GMO STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ
Oda personeli,
yönetim kurulu
ve yönetim
kurulumuzun
davetettiği
üyelerimizin
katılımıyla ilki 2021 Şubat 2015
tarihinde
gerçekleşen
GMO Stratejik
Planlama
eğitiminin
ikincisi, 31 Mayıs
2015 tarihinde
Oda merkezimizde düzenlendi.
İlk eğitimde, Eğitmen Haluk Ünaldı önderliğinde, Stratejinin ve Stratejik Planlamanın
tanımı, faydaları, GMO’ nun amaç ve hedefleri belirlenerek, vizyon ve misyon oluşumu
amacıyla oluşturulan şablonlar, ikinci eğitimde sonuçlandırıldı.
Bu eğitim sonucunda, odamız vizyonu;
“Gücünü üyelerinin katılımından ve bilimin yol göstericiliğinden alan, emekten
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yana, özgün ve ilerici yaklaşımlarıyla saygın bir meslek örgütü olmak.”
Odamız misyonunun kamu yararının, ülkenin ve doğal kaynakların, çevrenin ve tarihi
kültürel mirasın korunmasını temel almak suretiyle;
Gemi mühendislerinin;
 meslek onurları ile hak ve yetkilerini korumak,
 ortak mesleki gereksinimlerini karşılamak,
 mesleksel etkinliklerini kolaylaştırmak,
 birbirleri ile ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini
ve ahlakını korumak,
Gemi mühendisliği mesleğinin;
 kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 ilgili olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak ve mesleği temsil
etmek,
 çıkarlarını ve meslek alanlarını ilgilendiren konularda eğitim, araştırma, inceleme vb. faaliyet ve
girişimlerde bulunmak, sonuçlarını yayın, kongre, sempozyum vb. yollarla üyeler, ilgililer ve
toplumla paylaşmak ve meslek alanını ve mesleğin uygulamasını düzenlemek üzere her türlü
yasal mevzuatı hazırlamak ve yürürlüğe koymaktır. şeklinde belirlenmiştir.

ÖĞRENCİLERİMİZİ STAJYER OLARAK YERLEŞTİRDİK
44.Dönem Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz Nisan 2014 tarihi itibari ile Çalışma
komisyonlarının oluşumu tamamlandı. Sonrasında Gemi Mühendisliği Fakültelerinde öğrenim

gören öğrencilerimizden oluşan GMO Öğrenci Komisyonu üyelerimiz tarafından; staj
konusu gündeme getirildi. Staj yapacakları firmaları bulmakta güçlük çektiklerini bizlere
ileten öğrencilerimiz için acil bir çalışma başlatıldı.
Yapılacak olan stajlar için GMO ’ya kontenjan ayrılması yönünde tüm tersanelere,
SGMB’ lere ve GİSBİR’e destek vermeleri amacıyla yazılı bildirimde bulunduk. Ardından
staj yeri bulamayan öğrencilerimizin, odamıza başvuru yapmaları öğrenci üye
komisyonumuz ile sağlandı. Başvuru yapan öğrenciler ve firmalardan gelen cevaplarla
eşleşmeler yapılarak öğrencilerimizin staj yerleri belirlendi. Kısa süre içinde planlanıp
gerçekleştirilen ilk çalışmamızda yaklaşık 20 öğrencimize staj imkânı sağlanmış olduk. Bu
çalışmanın ikincisi ise Nisan 2015 tarihinde başlatılarak Mayıs 2015 tarihinde
sonuçlandırıldı.
Sonuç olarak, 2015 yılı için öğrencilerden toplanan staj yeri başvuruları ile firmalardan gelen
cevaplar değerlendirilerek 104 öğrencimiz stajyer olarak yerleştirilmiştir.

