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ÖRGÜTLENME ATÖLYESİ 

5 oturumda gerçekleşecek olan 6. Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı Örgütlenme 

Atölyesi aşağıda yer alan alt başlıklar altında icra edilecektir. 

 

NOT : KADININ SEKTÖRDEKİ YERİ HER ÇALIŞTAY MASASINDA TARTIŞILACAK OLUP, ALINAN 

NOTLAR ÇALIŞMA SAHALARI ATÖLYESİ MASA BAŞKANINDA TEK ELDE OLMASI OLMASI 

AÇISINDAN TOPLANACAKTIR. 

 

Örgütlenme Atölyesi Konu Başlıkları 

• Çalıştayın Öğrenciye Katkısı 

• Öğrencilerin Odadan Beklentileri 

• İç Örgütlenme 

• Staj 

 

Çalıştayın Öğrenciye Katkısı 

• Bireysel Kazanımlar 

• Gençgmo Ailesi Olarak Hep Birlikte Edinilen Kazanımlar 

 

Öğrencilerin Odadan Beklentisi 

• Seminerler 

• Kurslar/Eğitimler 

• Teknik Geziler 

 

İç Örgütlenme 

• Bulunulan Nokta 

• Gelişme/Geliştirme Yolları 

• Tanıtım Günleri 

• Bilgilendirme Amaçlı Yapılabilecek Paneller 
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Staj 

• Yaz Dönemi Staj Çalışmaları 

• Yarıyıl Tatil Dönemi Staj Çalışmaları 

• Staj Bulmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları 

• Staj Dönemi Boyunca Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları 

• Staj Değerlendirme Formu ve Yaptırımı 

• Öğrenci Komisyonu’nun Bu Dönemki Başarısı 

 

ALINAN KARARLAR 

Çalıştayın Öğrenciye Katkısı 

• Planlama becerisi, gelişen iletişim becerileri, özgüven, liderlik vasfı ve kriz yönetimi 

• Öğrencilerin farklı okullarda ve hatta farklı şehirlerde okumalarına rağmen; oda çatısı 

altında öğrenci çalıştayı sayesinde toplanmalarını sağlama 

• Öğrencilerin daha okul sıralarındayken, ileride birlikte çalışacakları meslektaşlarını 

tanıma imkanı 

• Katılım gösteren arkadaşlar arasında oluşan kardeşlik bağı 

• Öğrenciyken meslek odasını tanıma olanağı 

• Yapılan paneller sayesinde sektörü daha yakından tanıma 

• Panellerin ardından gerçekleştirilen kokteyller ile öğrencilerin meslek büyükleriyle 

iletişim kurmasını sağlama. 

• Beraber çalışma ve organizasyon yapma kabiliyeti 

• Öğreciler arası yapılan bilgi alışverişi sayesinde grup içindeki bilgi birikimini arttırma 

 

Öğrencilerin Odadan Beklentileri 

• Yurtdışından sektör temsilcilerini çalıştay vasıtası ile öğrenciler ile buluşmasını 

sağlamak 

• Okullarda paneller düzenleyerek özellikle alt dönemdeki öğrencilerin bilinçlenmesini 

sağlamak 

• Sosyal medya hesaplarının profesyonel elden yürütülmesi 

• Oda yönetim kurulu ile ortaklaşa oluşturulacak kurumsal hafıza 
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• Odada verilen öğrenci eğitim ücretlerinin öğrenci ve çalışmayan mühendislere göre 

yeniden yapılanması 

• Yapılacak sertifikalı eğitimler için mühendislerin başvuruları eğitimden bir hafta önce 

sonlandırılıp kalan kontenjanın öğrencilere indirimli fiyattan sunulması 

• Etkinlik tarihlerinin dört okulumuzun da akademik takvimleri ve etkinlik günleri göz 

önüne alınarak belirlenmesi 

• Yıl içerisinde en az üç seminer düzenlenmesi 

• Yılda 1 kere de olsa teknik gezinin düzenlenmesi ve yapılacak olan bu teknik gezinin 

okulların akademik takvimleri dikkate alınarak belirlenmesi 

• Çalıştayın devamlılığının sağlanması 

• Öğrenciler için hazırlanan staj memnuniyet anketinin oda yönetim kurulu tarafından 

incelenmesi (STAJ MEMNUNİYET ANKETİ EKTEDİR) 

 

İç Örgütlenme 

• Her yeni dönemin ilk toplantısında, çalıştay raporu üzerinde konuşulmasının 

gerekliliği 

• Yeni dönemin ilk toplantısında senelik yol haritasının çizilip, okullarımızın sınav ve 

etkinlik tarihleriyle çakışmayacak şekilde ortaklaşa yapılacak projelerin tarihlerinin 

belirlenip senelik maliyet tablosunun kalem kalem oluşturulması 

• Bir önceki yönetimler yeni gelen yönetimlere, yeni dönemde elinde var olan bilgi 

birikimi ve dokümanların eksiksiz aktarımının gerçekleşmesi 

• Öğrenci Komisyonu çatısı altında birleşen dört üniversitemizin meslek odamızı 

temsilen sosyal sorumluluk projesi düzenlemesi 

• Yapılacak sosyal sorumluluk projesi, daha önceden belirlenen İstanbul’a yakın çevre 

illerden bir köy okulunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olması 

• Üniversitelerimizde yılda üç defa kahvaltı düzenlenip, protokol olarak her okuldan 

öğretim görevlilerinin davet edilmesi ve öğrencilerin yanında hocaların da bir araya 

gelmesinin sağlanması 

• Öğrenci Komisyonunda görev alan arkadaşlarımızın tatillerde mezun oldukları 

liselerde bölümümüzü tanıtmasının, bölümümüzün popülerliği ve lise çağındaki 

öğrencilerin gemi mühendisliği hakkında bilgi sahibi olması açısından faydalı olacağı 

konusunda görüş birlikteliğine 

• Odamızda düzenlenen kahvaltılara sektör büyüklerinin davet edilmesi öğrenciler 

tarafından faydalı bulunmuş olup bunun tekrarının sağlanması 
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• Çalıştayların okul sınırları dışında bir yerde gerçekleştirilmesinin gerekliliği  

• 5. Öğrenci Çalıştayı’nda “Üniversiteler ve Diğer Kuruluşlarla İletişim” başlığı altında 

konuşulan 4. maddenin, çalıştayın hafta sonları yapılabilirliği bölümü bu çalıştayda 

faydalı bulunmuş olup sonraki çalıştaylarda tekrarlanmasının sağlanması 

konuşulmuştur. 

• 5. Öğrenci Çalıştayında “İç Örgütlenme” başlığı altında alınan öğrenci temsilcilerinin 

belirlenmesi ve örgütlenme masasına katılım şartını içeren 7. maddenin 

devamlılığının sağlanması 

• Öğrenci komisyonu olarak delegasyon sistemini oturtmanın faydalı olacağı 

konuşulmuştur. 

 

STAJ 

• Şubat ayı toplantısında, o sene görev yapacak staj komisyonu oluşturulup yol haritası 

belirlenmesine 

• Yaz dönemi için yapılacak staj çalışmaları için çalışacak olan staj komisyonu 

çalışmalarını Şubat ayı yerine ilki Mart ayında, ikincisi Mayıs ayında olmak üzere 2 

oturumda gerçekleştirecektir. 1. çalışma telefon görüşmesi ile ardından atılacak resmi 

mail, 2. çalışma ise sonucu öğrenme amaçlı yapılacak telefon görüşmeleri şeklinde 

gerçekleştirilmesine 

• Elde edilen kontenjanın önceki senelerde olduğu gibi üniversitelerimiz arasında eşit 

sayıda ve adil bir şekilde paylaştırılmasına, staj kontenjanının okul içi paylaşımında 5. 

Öğrenci Çalıştayın “Staj” alt başlığının 5. maddesinde alınan kararın uygulanmasına 

• Staj talep edilecek şirketlerin bulunduğu excel dosyasından gemi mühendisliği ile ilgisi 

olmayan şirketlerin çıkartılmasına 

• Tersanelerin staj konusunda İŞKUR ile bağlantılı çalışmalarının denetlenmesine 

• Teçhizat vermeyen tersanelerin bildirilmesi ve gerekli mecralara bu durumun 

bildirilmesine 

• Sene içerisinde öğrenciler için hazırlanmış olan staj memnuniyet anketinin, staj yapan 

öğrenciler tarafından temsilciler aracılığı ile doldurulması ve toplanıp incelenmek üzere 

oda yönetim kuruluna sunulmasına 

• Zorunlu staj sigortasının emeklilik sigortasından düşülmesine 

• Güz yarıyılı staj dönemi için staj bulmanın zor olmayacağı belirtilerek, bu konuda 

komisyonun ek bir çalışma yapması gerekmediğine 

• Önceki sene alınan karar doğrultusunda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 

şubelerinin elde ettikleri staj kontenjanlarını tek merkezde toplama çalışması faydalı 

bulunmuş olup devamlılığın sağlanmasına  
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KADININ SEKTÖRDEKİ YERİ 

• Kadının sektördeki yeri konusu, gemi mühendislerinin yeni jenerasyonu olarak böyle 

bir sorun görülmediği için bir daha konuşulmamak üzere kapatılmasına, herhangi bir 

şikayet söz konusu olursa da zaman kaybedilmeden odaya bildirilmesine 

 

ÖRGÜTLENME ATÖLYESİ KATILIMCILARI 

• Berkan SAYAR 

• Abdullah DEMİRYEGE 

• Yunus DAŞ 

• Alparslan ÖNER 

• Onuralp KANDEMİR 

• Onur YILDIZ 

• Oğuzhan KILINÇ 

• Selim AYAN 

• Barış KESKİN 

• Mücahit YÜCE 

• Şüheda KAYA 

• Serdar ŞAHİN 
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EK-1                                  Staj Memnuniyet Anketi 

 

Ad-Soyad : 

Üniversite : 

Staj yeri : 

 

Staj yerini bulurken hangisi aracı oldu ?    Okulum    Öğrenci Komisyonu     Bireysel    

 

Staj yaptığınız firmanın/şantiyenin fiziksel şartları :         

 

Alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliği :         

 

Mühendisin ilgi ve yaklaşımı :                              

 

Yemekler :         

 

Kıyafet, ayakkabı, araç-gereç konusunda tersanenin size sunduğu imkanlar :         

 

Servis hizmeti var mıydı ?      Vardı     Yoktu    

 

Staj dönemi sonrasında tersanece tarafınıza herhangi bir ödeme yapıldı mı ?   Yapıldı     

Yapılmadı        

 

Staj başvurusu süresince herhangi bir sorunla karşılatınız mı ?   Evet (Altta belirtiniz)     

Hayır 

 

Varsa görüş ve önerileriniz -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİ ATÖLYESİ 

5 oturumda gerçekleşecek olan 6. Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı Türk Gemi İnşa 

Sanayi Atölyesi aşağıda yer alan alt başlıklar altında icra edilecektir. 

 

Türk Gemi İnşaa Sanayi Atölyesi Konu Başlıkları 

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Yerli Üretimin Önemi 

• Kompozit Malzeme ve Kompozit Gemi 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Çalışma Ortamı ve Şartlar 

• Gerekli ve Yeterli Eğitim 

• Uygulama ve Kanundaki Eksiklikler 

• Yapılabilecekler 

 

Yerli Üretimin Önemi 

• Yerli Üretime Verilen Destekler 

• Yerli Üretimin Zorlukları 

• Devlet – Üniversite – Sektör İlişkisi 

 

Kompozit Malzeme ve Kompozit Gemi 

• Ülkemizde Kompozit Gemi Üretimine Olan İlgi 

• Türkiye’nin Kompozit Gemideki Mevcut Durumu 

• Üretim Tekniklerinin Geliştirilip, Yaygınlaştırılması 
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ALINAN KARARLAR 

• Uyumayan kurallardan ötürü yazılan cezaların ne kadar caydırıcı olduğu, para 

cezalarının yeterli olup olmadığı, yeterli değil ise yaptırım gücü daha yüksek cezaların 

uygulanması 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri TMMOB Gemi Mühendisleri Odası kontrolünde 

olmalı, GMO tarafından desteklenmeli ve teftişi yapılmalı 

• AR-GE çalışmaları arttırılmalıdır (özellikle üniversite öğrencilerine yönelik) 

• TMMOB Gemi Mühendisleri Odası gemi mühendisliği öğrencilerine yönelik ar-ge 

grubu oluşturmalı 

• Beyin göçünü engellemek amacı ile, devletimizin araştırma yapan bilim adamlarına 

sahip çıkması ve gereken desteği vermesi 

• Tersanelerin potansiyelinin arttırılması 

• Büyük gemiler yapacak potansiyelde tersanemiz olmamasından dolayı, potansiyeli 

olmayan tersanelerin birleştirilerek daha potansiyelli hale getirilmesi, böylelikle 

büyük projelere imza atacak potansiyelde tersanelerin oluşturulması 

• Kullanılan malzemelerin %100’ünü dışarıdan ithal etmek yerine, belirli bir yüzdelik 

kısıtlama belirleyerek ülkenin malzeme üretimine zorlanması 

• Gemi inşa sektörü olarak TÜBİTAK’a benzer sadece gemi sanayi alanındaki projelerin 

değerlendirilmesi ve desteklenmesi adına bir kuruluş kurulması 

• Gemi Mühendisleri Odası, başarılı bir projeye imza atan öğrencilere tersane ile 

öğrenci arasındaki köprüyü kurmada yardımcı olmak üzere bir takım oluşturması 

• Kompozit malzeme ve gemi üretimine eğilimin arttırılması 

• Üniversitelerde kompozit gemi ve malzemesi hakkında uzman kişiler tarafından 

seminerler verilmesi 
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TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİ ATÖLYESİ KATILIMCILARI 

•   Mustafa AKTAŞ 

•   Yahya ŞEN 

•   Yağmur AK 

•   Can AKDUMAN 

•   Rıfat Emre TERZİ 

•   Serhat TAŞKIN 

•   Furkan GÜLER 

•   Melissa TURUT 

•   Ebubekir UZUNDAĞ 

•   İsmail YAŞAR 

•   Şevval BOSNA 

•   Erkan GÜNDOĞDU 
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EĞİTİM ATÖLYESİ 

Türkiye’de gemi inşa eğitiminin son durumu, gemi inşa’ya destek eğitimleri, sektör-fakülte 

ilişkisi ve geliştirilmesi, akademik eğitimin önemi ve erasmus-yurtdışı yüksek lisans 

programları değerlendirilmiş olup öğrencilerin ve sektörün yapabilecekleri katkılar 

tartışılmıştır. 

• Türkiye’de Gemi İnşa Eğitiminin Son Durumu 

• Gemi İnşa’ya Destek Eğitimleri 

• Akademik Eğitimin Önemi ve Erasmus – Yurtdışı Staj 

 

Türkiye’de Gemi İnşa Eğitimi’ne Öğrencilerin Yapabilecekleri 

• KTÜ, İTÜ, YTÜ, PRÜ olmak üzere dört üniversiteninde katılımının sağlanabileceği bir 

CAD eğitim platformunun oluşturulması 

• CAD eğitiminin öğrencilere verilmesinin gerçekleştirilmesi, kaynaşma ve arkadaşlık 

ilişkilerinin gelişmesi sağlanmalı 

• CAD eğitiminin her üniversiteden temsilci olarak seçilen kişilere verilmesi ve Gemi 

Mühendisleri Odası çatısı altında sertifikalı eğitim sonrası internet aracılığı ile 

eğitimlerin video formatında ücretsiz olarak öğrencilere sunulması 

• Öğretime sunulacak CAD eğitimlerinin, hangi amaçla kullanıldığını, hang konularda 

faydalar sunduğunu anlatan tanıtım yapılması ile birlikte programa olan ilginin 

sağlanması 

• Gemi Mühendisliğini tanıtmak , Gemi Mühendisliği hakkındaki bilgi kirliliğini gidermek 

için bir danışma kurulu kurulması ve bu kurula Gemi Mühendisleri Odası bünyesi 

altında bir web sitesi üzerinden kullanıcılara ulaşma imkanı sağlanması 

• Gemi Mühendisliğine ilgili kullanıcıların gemi mühendisleri ve aday mühendisler ile 

GMO bünyesi altında bir araya gelebileceği bir forum, web sitesi kurulması 

• Kurulan bu forumda ortak not ve kaynak paylaşımı imkanı sunulması 

 

Sektörün Gemi İnşa Eğitimi’ne Yapabilecekleri 

• Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği gibi kurumların 

sektöre daha kaliteli dizayner mühendis kazandırmaları adına, daha fazla dizayn 

yarışması düzenleyerek bu alana ilginin arttırılması 

• Okullarda gösterilen CAD eğitimlerinin kalitesin arttırılması ve eğitim sonrası bir yapı 

dizayn etmesi istenmeli, böylelikle öğrencilerin farklı gemi formları oluşturmayı 

öğrenmesi amaçlanmalı 

• Gemi Mühendisleri Odası’nın staj kontenjanında önceliği dördüncü sınıf ve ilk kez staj 

yapacak olan öğrencilere tanıması 
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• Her ay Gemi Mühendisleri Odası merkez binasında düzenlenin öğrenci komisyonu 

toplantısından sonra dört üniversitenin katılım göstereceği ortak bir teknik gezi imkanı 

sunulması sağlanmalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin komisyon 

toplantılarına katılım sayısının arttırılması sağlanmalı 

• Sene boyunca Eğitim Atölyesi masa üyelerinin koordineli çalışarak alınan kararların 

uygulanma aşamalarına dahil olup, takip etmesi sağlanmalı 

• Gemi Mühendisliği hakkında İngilizce makalelere kolay ulaşımının sağlanacağı bir web 

sitesi oluşturulmalı 

• Gemi Mühendisleri Odası’nın çıkardığı “ENDAZE” dergisinin hem İngilizce, hem de 

Türkçe basılmasını sağlayarak sektöre teknik İngilizcesi daha yüksek mühendislerin 

kazandırılması 

• Her sene yoğun çaba harcayarak öğrencilere staj imkanı sağlayan Gemi Mühendisleri 

Odası’nda staj kontenjanının toplanarak, tek elden dağıtılması 

• Gemi Mühendisleri Odası’nın katkısıyla çıkarılan “ENDAZE” gibi dergilerin her yeni 

basımda dört okulun kulüp binasına gönderiminin sağlanarak, öğrencilerin sektör 

bilgisinin arttırılması 

• Sosyal medya organının daha aktif olarak kullanılması sağlanmalı, içeriği düzenlenerek 

paylaşımların bilgi verici ve öğretici olması  

• Kadınlara staj imkanı sunulurken kadınlara ve kadın mühendislere daha çok değer 

veren tersaneler seçilmeli, kadınların gemi mühendisliğine ve mühendisliğe ilgisinin 

arttırılması sağlanmalı 
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EĞİTİM ATÖLYESİ KATILIMCILARI 

• Hamza TÜMER 

• Mücahit Fatih KILIÇOĞLU 

• Ferhat İNCEOĞLU 

• Kaan ATAMAN 

• Buğra ÇAKAR 

• Furkan SAPMAZ 

• Ertuğrul GEZGİN 

• Ceyhun BOZKURT 

• Efekan SEVER 

• Tuğçe Elif GÜRSOY 

• İhsan ŞAHİN 

• Melisa ÖZBAĞCI 

• Seda Nur UZUNAĞAÇ 

• Muharrem ÖZKARAKAŞOĞLU 

• Ömer Faruk GÜMÜŞ 

• Ramazan BAĞIŞ 
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ÇALIŞMA SAHALARI ATÖLYESİ 

Gemi inşaat öğrencileri olarak üniversiteden mezuniyet sonrasında çalışılabilecek bütün 

çalışma sahalarını araştırıp, inceledik. Bu çalışma sahalarından bazılarının iyileştirilmesi 

üzerine detaylı olarak konuşulmuştur. 

• Mevcut Çalışma Sahaları 

• Alternatif Çalışma Sahaları 

• Sektörde Kadının Yeri 

• Çalıştay’da Alınan Kararlar 

 

Mevcut Çalışma Sahaları 

• Gemi İnşaatı Mühendisliği 

• Dizayn Ofisleri 

• Gemi İşletme Mühendisliği 

• Klas Kuruluşları 

• Distribütörlük ve Danışmanlık 

• Enspektörlük 

• Brokerlik 

• Akademik Kariyer 

 

Alternatif Çalışma Sahaları 

• Enerji Sistemleri 

• Otomativ Sanayi 

• Offshore Dizaynı 

• Uçak – Uzay 

• Ar – Ge Sahaları 

• İklimlendirme 

• Otomasyon 

• Liman Tasarımı 

• Kaynak Mühendisliği 

• Köprü ve Amorf Yapıların Dizaynı 

olarak sıralanabilir.  Bu çalışma sahalarına ek olarak mühendislik dallarının hemen 

hemen hepsi eklenebilir. Bunun nedeni; gemi inşa mühendisliğinin bileşke bir 

mühendislik olması, disiplinli olması ve çoğu mühendislik işlerini yapma konusunda 

yetkili ve donanımlı olmasıdır. 
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Kadının Sektördeki Yeri 

• İşe alım öncesinde tüm çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildiği gibi, tersane içerisindeki 

davranışlarına ve konuşmalarına dikkat etmeleri için de eğitim verilmesi (Bu madde 

sadece “Kadınlar” için değil tüm çalışanların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 

yapılmalı) 

• Tersanelerde erkek çalışanlara sağlanan bütün imkanlar kadın çalışanlara da sağlanmalı 

ve bunların denetimi yapılmalı 

 

ALINAN KARARLAR 

• Dizayn ofis bürolarının marka değerleri arttırılmalı 

• Yan sanayi ürünlerinin kalitelerinin arttırılması 

• Tersanelerin, akademik ünvana sahip kişilerden danışmanlık alması teşvik edilmeli 

• Yurtdışında çalışan mühendislerin Gemi Mühendisleri Odası bünyesi altında 

üniversitelere gelerek öğrencilere konferans vermesi yurtdışında çalışmak isteyen 

öğrenciler için faydalı olacaktır 

• Tersanelerin AR-GE ofislerini oluşturması veya ortak bir fon aracılığı ile bölge bölge AR-

GE ofislerinin kurulması 

• Sektörden ayrılan mühendislerden alınacak olan geri dönüşler ile beraber çalışma 

sahalarının iyileştirilmesi 

• Farklı sektörlerde çalışan gemi inşaatı mühendislerinin Gemi Mühendisleri Odası 

bünyesi altında üniversitelere gelerek öğrencilere konferans vermesi, farklı sahalarda 

çalışmak isteyen öğrenciler için faydalı olacaktır 
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Çalışma Sahaları Atölyesi Katılımcıları 

• Muhammet ÜSTÜN 

• Esra ÖZTÜRK 

• Hatice Yağmur SÜREN 

• Enver CEYHAN 

• Gizem ÜÇGÜL 

• Yaren ÖZMEN 

• Furkan YÜKSEL 

• Batuhan BODUR 

• Rıdvan TUFAN 

• Oğuzhan Daşdemir 

• Mehmet DELİKAN 

• Hakkı Harun ÖZGÜL 

• Tuğçe DEMİRKAPI 

• Umutcan SEVEN 

• Batuhan BIÇAK 

• Emrullah AYDOĞAN 
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SAVUNMA SANAYİ ATÖLYESİ 

5 oturumda gerçekleşecek olan 6. Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı Savunma 

Sanayi Atölyesi, aşağıda yer alan alt başlıklar altında icra edilecektir. 

• Askeri Projeler ve Projelerin Başarıları 

• Ülkeler Arası Projelerin Karşılaştırılması ve Diğer Ülkelerin Türkiye’ye Bakış Açısı 

• Türk Savunma Sanayisinin Dünya Pazarındaki Yeri 

• Elektronik Sistemler ve Sistem Yazılımlarının Yerliliği 

• Tersanelerde Savunma Sanayisi’ne Yönelik Reform ve Geliştirmeler 

 

ALINAN KARARLAR 

• Savunma sanayisinde millileşmeye bu konu kapsamında yerli dizaynlara önem 

verilmeli 

• Yenilenebilir enerjiyi savaş gemilerine entegre konusunda AR-GE çalışmaları 

arttırılmalı 

• Dizayn yarışmalarında savunma sanayi projelerine daha fazla teşvik verilip önemi 

arttırılmalı 

• Savaş gemisi dizaynı üzerine üniversite öğrencileri arasında ortak bir çalışma veya 

yarışma yaparak, yerli tasarımlara daha öğrencilik sıralarında farklı boyutlar 

kazandırılmalı  

• Üniversitelerde yapılan makale ve proje çalışmalarında savunma sanayisine yönelik 

projelere önem verilerek daha kapsamlı düşünce ve fikir tarzlarını öğrenmek 

• Yerli tasarım ve dizayn ne kadar önemli ise, su üstü ve sualtı unsurlarımızda yerli 

yazılıma önem verilmeli 

• Gemi Mühendisleri Odası olarak savunma sanayi projeleri hakkında seminer, eğitim 

ve konferanslar verilmeli, sadece gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği 

öğrencileri değil milli yazılım için yazılım mühendisliği ve çeşitli bölümlere de 

seminerler konferanslar düzenlenmeli 

• AR-GE çalışmaları üniversite seviyesine indirilmeli, bu hususta seminer ve 

konferanslar düzenlenmeli 

• Yerli üreticiye destek sağlanarak savunma sanayi projelerinde inovasyon desteği 

sağlanmalı, reklamcılık ve tanıtımını devlet üstlenmeli 

• Yerli üretici firmalar savunma sanayi kapsamında alınan projelerde vergilerden muaf 

tutulmalı, teşvik arttırılmalı 

• Üniversitelerde savunma sanayine yönelik daha fazla ders anlatılmalı, daha teknik ve 

kapsamlı bilgiler içermeli 
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• Tersanelerde savunma sanayisi’ne yönelik savunma ve bilgi gizliliği esasına bağlı 

kalmak için geliştirmeler devlet desteği ile sağlanmalı 

• Yerli ve milli gemi projelerinin yanı sıra bu projelerde kullanılacak yazılımların yerliliği 

geliştirilmeli 

• Elde edilen başarılar kamuoyunda nezdinde daha iyi tanıtılmalı 

 

Savunma Sanayi Atölyesi Katılımcıları 

• Oktay KAİM 

• Zeliha ÖZDAMAR 

• Ali Eren GÖKHÜSEYİNOĞLU 

• Ömer GÜLAP 

• Caner ERATAN 

• Oğulcan ŞEN 

• Cihan Emre ŞAHİN 

• Ataer SEZER 

• Hakan KÖKSAL 

• Ali Fatih YAZAR 

• Kaan BULUT 

• Sümeyra Özge YÜKSEL 
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GLOBAL ATÖLYESİ 

5 oturumda gerçekleşecek olan 6. Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı Global  

Atölyesi, aşağıda yer alan alt başlıklar altında icra edilecektir. 

• Dünya Pazarı 

• Gemi İnşa Sektöründe Son Durum 

• Yan Sanayi’de Son Durum ve Çözüm Önerileri 

• İnovatif Fikirler 

 

ALINAN KARARLAR 

Dünya Pazarı 

• Devlet desteği verildiğinde yeni bir tersane açmak yerine var olan tersanelerin 

verimliliğinin, kapasitesinin ve kalitesinin arttırılmasına önem verilmeli 

• Kalifiyeli eleman yetiştirmeye önem vermek ve bu doğrultuda verilecek kurs ve 

eğitimlerin arttırılması 

• Türk dizaynerlere devlet desteği verilip, bu departmanda ileri seviyelere gidilebileceği 

• Döviz girdisini arttırmak için üretmekte olduğumuz gemi türlerinin arttırılmasına 

yönelik çalışmalara önem vermek 

• Gemi inşa sanayide kullanılan malzemelerin tersanelere daha ucuza verilmesi ya da bir 

miktarının devlet desteği ile yurt içinden satın alınmasına yönelik çalışmaların 

arttırılmasına 

• Dışa bağlılığı azaltmak için yeni inşa alt sanayilerine destek verilmesine ve 

geliştirilmesine 

• Dünya devletleri ile rekabet edilebilmesi için Türk tersanelerinin kendine özgü bir Ar-

ge oluşturması gerektiğine 

• Üniversitelere baskı yapılarak daha çok araştırmaya yönlendirilmesine 

 

Gemi İnşaa’da Son Durum 

• Dünya’da askeri gemilerin üzerine daha çok durulduğu, onları geliştirme üzerine 

çalışmaların arttırıldığı, bizim bu çalışmalarda nerede olduğumuza göre çalışmalarımıza 

gerekli destekler verilmesine 

• Türkiye’de yeni inşa tersanesinden çok bakım-onarım tersanelerinin sayısının arttığını, 

ülkemizin bu yönde gelişmekte olduğu için önemin ve bu yönde istihdamın artması 

gerektiğine 
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Yan Sanayi’de Son Durum ve Çözüm Önerileri 

• Türkiye’de yan sanayinin ülkemiz şartlarına göre geride olduğu tespit edilmiş olup, yan 

sanayi’ye konumumuza yakın bir şekilde yönelim sağlanmasına 

• İşçilere yönelik istihdamın arttırılmasının bizi konum olarak ileri taşıyacağına 

• Dışa olan bağlılığımızı aza indirgeyecek kadar yan sanayide millileşmenin arttırılmasına 

• Teknolojik altyapı ve yazılımların kendimiz tarafından yapılabilmesi için çalışmalara 

başlanmasına 

• Yan ürünlere yönelim olması için desteğe ve desteklenmeye önem verilmesine 

 

İnovatif Fikirler 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, su, güneş vb.) yardımcı makinelerde 

kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmasına 

• Gemilerde dizel yakıt yerine daha az emisyona sahip LNG yakıt kullanımı yapılmasına 

• Magnus etkisiyle çalışan Flettner rotorlu gemilerin kullanımının arttırılması 

• Bakımları daha kolay , daha az kavitasyonlu olan jant sürüşlü tahrik sistemlerinin 

kullanılmasının yaygınlaştırılması 

• Tersanalerde taşeron firmalara gemi inşa sektörüne ait eğitimler verilmesine 

• İşçi kalitesini, işçi – formen - mühendis ilişkisini ve tersane verimliliğini arttırmak için 

sportif faaliyetler düzenlenmesine 
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Global Atölyesi Katılımcıları 

• Birkan Çapar 

• İhsan Bingöl 

• Alperen Yıldırım 

• Ahmet Şen 

• Aleyna Reşitoğlu 

• Egemen Deniz Uzunöz 

• Ege Akçay 

• Özgür Sezgin 

• Kadir Gündüz 

• Ziynet Ecmel Dönertaş 

• Hulusi Yiğit Cüceli 

• Burak Koskos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


