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VİZYON 

          Geleceğin Gemi Mühendisleri olarak bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda, tüm gemi 

mühendisliği öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek; yenilikçi, akılcı, ilkeli 

ve sorumluluk sahibi bireyler haline gelmektir. 

 

 

 

MİSYON 

          Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası’nın bir komisyonu 

olan ve bünyesinde gemi mühendisliği akademik eğitimini bulunduran tüm üniversitelerin, 

tüm gemi mühendisliği öğrencilerini temsil eden bir öğrenci topluluğudur. 
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ÖRGÜTLENME ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

          TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonun özverili çalışmasıyla 

düzenlenmiş olan II. Öğrenci Çalıştayı’nda komisyon üyelerimiz katılımı ile Örgütlenme 

Atölyemizde, komisyonumuzun sene içerisindeki çalışmalarının değerlendirmesi ve geleceğe 

yönelik yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir çalışması yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmaların en önemli noktaları “Neler başardık?” ve “Neler başarmalıyız?”dır.  

 Neler Başardık... 

 

 Öğrenci Komisyonu’nun en büyük kurulma amacı olan, bünyesinde Gemi 

Mühendisliği akademik eğitimlerini bulunduran üniversitelerimizde Gemi 

Mühendisliği öğrenimi gören öğrenci arkadaşlarımız arasında ilişkilerin 

arttırılması ve ortak çalışmaların yapılabilmesi için, bu seneki yaptığımız 

çalışmalarımızla zemin sağlanmıştır. 

 İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi öğrenci kulüplerinin düzenlemiş olduğu 

etkinlikler hakkında tüm üniversitelerimiz haberdar edilmiş ve katılım 

sağlanmıştır.  

 Her ay düzenli olarak yapılan Öğrenci Komisyonu toplantılarımıza öğrenci 

arkadaşlarımızın katılımları her geçen gün artmaktadır. 

 Gemi Mühendisleri Odası’nın üniversitelerimizde tanınırlığı artmış, yapılan 

etkinliklerde tüm öğrenci arkadaşların katılımları sağlanmıştır. Ayrıca öğrenci 

arkadaşlarımız Odamız ile iletişime geçmesindeki zorluklar aşılabilmiştir. 

 Öğrenci arkadaşlarımız arasında arkadaşlık bağları gelişmiş, herhangi bir 

okullar arası yapılması planlanan etkinlikler için iletişim kolaylığı ve hızlı 

organize olunabilme sağlanmıştır.  

 Üniversitelerin Gemi Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları ile ilişkiler 

arttırılmıştır. 

 Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlemiş olduğu seminer, fuar ve sosyal 

aktivitelere Öğrenci Komisyonu olarak tam kadro katılım sağlanmış ve 

organizasyonlarda görev alınmıştır. 

 Öğrenci arkadaşlarımızın sektörle bağlantıları arttırılırken, gelecek planlarına 

yardımcı olunmaktadır. 

 Komisyonumuzun en büyük etkinliklerinden biri olan Öğrenci Çalıştayı’nın bu 

senede devamlılığı sağlanabilmiştir. 

 Yapılan etkinliklerimiz ve toplantılarımız ile Öğrenci Komisyonu’nun sektörde 

tanınırlığı artmaktadır. 

 2 senelik çalışmalarımızın meyvesi ve ilk defa gerçekleştirilecek olan IMO 

Ziyaretimiz Ocak ayı sonunda gerçekleşecektir. 

 II. Öğrenci Çalıştayı’nda Öğrenci Komisyonu’nun “Vizyon ve Misyon”u 

yazıya dökülmüştür. 
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 Neler Başarmalıyız... 

 

 GMO Öğrenci Komisyonu yaptığı etkinliklerle, üniversite kulüplerini bir çatı 

altında toplayarak bu kulüplere önderlik yapabilecek bir konuma 

ulaştırılmalıdır. 

 Yeni çalışma dönemi içerisinde yapılacak araştırma ve çalışmalar ile 

komisyonun kurumsal bir yapıya ulaşması sağlanmalıdır. Öncelikle bu amaç 

doğrultusunda TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu 

Yönetmeliği incelenerek gerekli geliştirmeler yapılacak ve Yönetim 

Kurulu’nun görüşüne sunulmalıdır. 

 Kurumsal yapının temelini oluşturan görev ayrımının yapılması amacıyla 

komisyon altında koordinatörlüklerin kurulma çalışması yeni dönemde 

yapılmalıdır. Oluşturulması düşünülen koordinatörlükler; Çalıştay 

Koordinatörlüğü, Organizasyon ve Proje Koordinatörlüğü, Staj 

Koordinatörlüğü ve Reklam-Tanıtım Koordinatörlüğü gibidir. 

 Kurulması planlanan koordinatörlüklerin her birini, her sene değişmesi 

kaidesiyle bir üniversite gönüllülük esasıyla yürütmelidir.  

 Dönem içerisinde her ay düzenli olarak yapılan komisyon toplantılarına, 

düzenli bir bilgi alışverişi sağlanabilmesi için her üniversiteden isimleri 

belirlenmiş en az üç arkadaşımızın katılması zorunlu olmalıdır. 

 GMO Öğrenci Komisyonu’nun yürütmesi sağlayacağı ve tüm üniversiteleri 

ortak bir çalışmada buluşturabilecek mühendislik projeleri yapılmalıdır. Bu 

projeler kapsamında literatür araştırmaları yapılmalıdır. Ayrıca yüksek lisans 

tez ve proje öğrencileri Öğrenci Komisyonu tarafından desteklenip ortak 

mühendislik projeleri başlatılmalıdır. 

 Öğrencilerin üniversitelerde Gemi Mühendisliği akademik eğitiminde 

karşılaştıkları eğitim sorunlarına karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla, eğitim 

kalitesinin kontrol edilmesi ve geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının hem 

sayısal hem de akademik bilgi olarak yeterlilikleri araştırmalar yapılmalı ve 

önlemler alınmalıdır. 

 Bünyesinde Gemi Mühendisliği akademik eğitimini yeni açan üniversiteler 

için Gemi Mühendisleri Odası’nın yeterlilik konusunda araştırma yapması ve 

gerekli önlemlerin alınması gereklidir. 

 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu diğer meslek odaları 

öğrenci komisyonları ile iletişime geçmeli ve ortak etkinlik planlanabilmesi 

için araştırmalar yapmalıdır. 

 Her üniversite temsilcileri, üniversitelerindeki Gemi Mühendisliği Bölüm 

Başkanlıkları ile iletişime geçerek, öğrenci iken çalışma şartları hakkında bilgi 

almalı, varsa yönetmelikleri incelemelidir. “COOP” adı altında düzenlenen 

öğrenci iken çalışma hakkında yeni dönem içerisinde çalışma başlatılmalıdır. 

 Öğrencilerin zorunlu stajlarının gerçekleştirebilmeleri için staj yeri bulma 

sorununu ortadan kaldırmak amacıyla ivedilikle çalışmalara başlanmalı ve bir 

sisteme oturtulmalıdır. 
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 Yeni dönem içerisinde hem Gemi Mühendisleri Odası’nın hem de Öğrenci 

Komisyonu’nun tanıtımının yapılması amacıyla üniversite ziyaretleri 

planlanmalıdır. 

 Öğrencilerin mühendislik ve sektör hakkında bilgilerinin arttırılması amacıyla 

yeni dönem içerisinde İstanbul ili içerisinde ve diğer illere teknik geziler 

düzenlenmelidir. Bu geziler GMO Öğrenci Komisyonu’nun organizasyon ve 

görevlendirmeleri yaparak, üniversite öğrenci kulüplerinin duyurusu ile 

gerçekleştirilmelidir. 

 Yurt dışında Gemi Mühendisliği akademik eğitimi veren kurumlarla, sivil 

toplum ve resmi kuruluşlarla iletişime geçilmeli, bilgi alışverişi sağlanmalı ve 

planlı ziyaretler yapılmalıdır. 

 Öğrencilere yönelik sosyal aktiviteler arttırılarak, üniversitelerin kaynaşması 

sağlanmalıdır. 

 

Atölye Üyeleri: 

Orçun BALBAŞ – GMO Öğrenci Komisyonu Başkanı 

Özgür KIRAÇ – GMO Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı 

Doğukan Melih GÖRMÜŞ – GMO Öğrenci Komisyonu Genel Sekreteri 

Hasan HALİLOĞLU 

Alper YILDIRIM 

Melisa TAŞCI 

Alihan YILDIRIM 

M. Kürşat PEKŞEN 

Umut OFLAZOĞLU 

Mert GÜNAY 

Güner DÖNMEZ 

Kerem KÜÇÜK 

Mert ZEYTİNCİ 

İsmail ÇETİN 

Ahmet YALVAÇ 
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SAVUNMA SANAYİ ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

Askeri projeler ve projelerin başarıları; 

 Askeri tersanelerin yaptığı işlerin tamamının özel tersanelerde yapılması için adımlar 

atılmalı, projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sivil tersanelerin 

vizyonları spesifize edilmeli. 

 Gemi inşaa sanayine devlet tarafından yapılan teşvik artırılmalı.  

 Elde edilen başarılar kamuoyu nazarında daha iyi tanıtılmalı. 

Ülkeler arası projelerin karşılaştırılması ve diğer ülkelerin Türkiye’ye bakış açısı; 

 Türk savunma sanayinin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gayri safi milli 

hasılanın artması için projelerin yurt dışına pazarlanması yolunda atılan adımlar 

büyütülmeli. 

Türk Savunma Sanayisi’nin dünya pazarında ki yeri; 

 Form ve sevk optimizasyonu, elektronik savaş sistemleri, balistik iz önleme tedbirleri 

gibi inovatif arge çalışmaları hem akademik hem de sektörel bazda ele alınmalı ve bu 

sayede Türk Savunma Sanayisi’nin dünya pazarında ki yeri sağlamlaştırılmalı. 

Elektronik sistemler ve sistem yazılımlarının yerliliği; 

 Etkili savaş yönetim sistemleri ve yazılımların yüzde yüz milli olarak geliştirilebilmesi 

için akademik seviyede multidisipliner yazılım eğitimi sisteme dahil edilmeli. 

 Öğrencilerde bilinç oluşturmak ve savunma sanayine katkı sağlayabilecek bireyler 

yetişmesi amacıyla sonlu elemanlar metoduna dayanan mühendislik programları 

akademik eğitime dahil edilmeli.  

Tersanelerin savunma sanayisine yönelik reform ve geliştirmeleri; 

 Tersanelerin uluslararası standartlarda akreditasyonunun sağlanması ve askeri düzende 

tertibi kapsamında gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmalı. 

 Tersaneler arasında azami haberleşme ve makul işbirliğinin sağlanmasına yönelik 

adımlar atılmalı. 

Öğrenci gözüyle Türk Savunma Sanayisi; 

 Gelecekte savunma sanayinde çalışacak potansiyel iş gücünün kalifiye olarak 

yetişebilmesi için askeri tersanelerde ki staj kontenjanları artırılmalı ve tüm okulların 

ortak olarak katılabileceği bir savunma sanayi proje yarışması tertip edilmeli. 

Atölye Üyeleri: 

Erman KARAYEL – Masa Başkanı        Yıldırım DİRİK                       Emre KAPLAN 

Fatih GÖZÜKÜÇÜK          Ali Suat GUER                     Uğur CAN 

Oğuzcan TUYGUN                     Fatih TOKGÖZ                     Hamit YILDIZ 

Tarkan BÜYÜKORAL                             Mustafa DAĞGÜN                 Deniz ÖZTÜRK 

Muhammet ARSLAN                    Y.Gökberk GİRGİN 
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AÇIK DENİZ YAPILARI ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

Konuşulan Konular : 

 Yapıların İncelenmesi 

 Milli ve Dünya ihtiyaçlarına yönelik projeler 

 İstihdam için gereklilikler 

 Yaşam koşulları ve sosyal hayat 

 Platform destek gemileri 

 

Alınan Kararlar : 

1)Ar-Ge Çalışmalarının Arttırılması 

 Sismik araştırma gemisinin incelenmesi ve yerli üretime uyarlanması. 

 Açık deniz platformlarında kullanılan ROV ve AUV’ların incelenmesi, üretilerek 

ihraç edilmesi. 

 Rüzgar ve dalgadan enerji üreten platformların incelenmesi. 

 Açık deniz yapılarının üniversite Ar-Ge projelerine dahil edilmesi. 

2)Eğitim 

 Erasmus-Mundus Programında Offshore Engineering programlarının başlatılması. 

 Platform destek gemileri ile ilgili üniversitelerde dersler eklenmeli ve arttırılmalı. 

 Üniversitelerde gerekli deney ortamları kurulmalı. 

 Orcaflex gibi sabit açık deniz yapıları dizayn programlarının lisansları denizcilik 

okullarına alınmalı. 

 Teknik elemanlar ve mühendisler için offshore sertifika kursları Türkiye’de açılmalı 

ve yayılmalı 

3)Sektörel 

 Offshore Supply gemilerinin geliştirilmesi ve yerli üretiminin artırılması. 

 Offshore platform üretiminde, inşaat firmaları ve tersanelerin ortaklaşa çalışması. 

 Offshore platform üretimi için tersanelere devlet desteği verilmesi. 

 Offshore platform koruma gemilerinin üretiminde aktif Dünya piyasasından daha fazla 

pay alınmalı. 

 Gelişmekte olan ülkelerle, petrol ve doğalgaz platformlarıyla alakalı antlaşmalar 

yapılmalı. 

Kararları alınmıştır. 

Atölye Üyeleri: 

Alican BEKAR – Masa Başkanı         Doğancan UZUN            Murat LERMİOĞLU 

Ahmet ÇAKKALA                             Ö. Faruk DOĞAN          Ali Kürşat KAMİLOĞLU 

Yahya Dinçer DİNÇ                           Teksen AYGÖR             İsmail YALÇIN 

Muhammed Doğan HOŞAFÇI            Osman ERENER            Barış CİNKOL 

Ahmet Can KANBER                           Vladimir CARA               Salih Tuğrul SARI 
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GEMİ İNŞAATI SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

          Gemi inşaatı sektöründe insan kaynakları atölyesinde çalışma koşulları, iş sağlığı ve 

güvenliği, sözleşme, mülakat ve mühendislik etiği konuları tartışılıp, fikir alışverişinde 

bulunuldu. 

          Çalışma koşullarıyla ilgili; 

          Çalışma saatlerinin çok yüksek olduğu gözlenmiş ve bununla ilgili şu fikirler 

sunulmuştur. 

 İşçiler için iş-para endeksli ücret ödenmesi ve bunula beraber verimliliği arttırarak 

mühendislerin çalışma saatlerinin iyileştirilmesi. 

 Gemi Mühendisleri Odası tarafından yapılacak bir çalışma ile maaşlara asgari sınır 

getirlmesi ve bunun denetlenmesi. 

 Mühendislere mesai ücretlerinin verilmesi ve tatil günlerinin sözleşmelerde kesin 

olarak belirtilmesi 

          Sosyal imkanlarda yetersizlikler görülmüştür ve çalışanların moral, motivasyon ve 

verimliliğini arttırabilmek için şu fikirler öne sürülmüştür. 

 Çalışanlar için gelenekselleştirilmiş yılın belirli zamanlarında yapılan sosyal 

aktiviteler düzenlenmelidir. 

 Tersane çalışanları için, kadrolu ve sözleşmeli çalışan gözetmeksizin tersane 

çevresinde sosyal bir alan oluşturulması ve çalışanların motivasyonunu sağlanmalıdır. 

 Her tersane için ulaşım imkanları belirli standartlarda olmalıdır. 

 Yemekhane, duş ve soyunma kabinlerinde iyileştirilmelere gidilmesi gerekmektedir. 

 Bayan çalışanlar için özel olarak soyunma odalarının düzenlemesi gerekmektedir. 

         İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili; 

         İş sağlığı ve güvenliği incelendiğinde genel olarak sorunların eğitim eksikliğinden 

kaynaklandığı görülmüştür. Aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

 İş güvenliği eğitimlerinin niteliğinin arttırılması ve belirli periyotlarla tekrarlanması 

 Üniversitelerin akademik programlarına iş güvenliği ile ilgili derslerin eklenmesi, eğer 

var ise etkinliğinin arttırılması 

 Gemi inşaatında sadece kaynak sertifikalarının değil diğer kalite sertifikalarının da 

zorunlu tutulması  

 İş güvenliği uzmanlarının sayıları ve niteliği arttırılması 

 Nitelikli elemanlar ve iş kazalarının engellenmesi için gemi inşaatı liselerinin 

desteklenmesi 

 Taşeron firmaların bağımsız kuruluşlar tarafından daha özenle denetlenmesi 

 Taşeron çalışanlarına sadece geçici işler verilmesi, diğer işler kadrolu elemanlar 

tarafından yapılmalıdır. 

 Taşeronun taşeronu olmamalıdır. 
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 Tersanede imalata yönelik işlerin gemi inşaatı alanının dışında yapılması ve tersanede 

sadece montaj işlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede alan kaynaklı sorunların 

giderilmesi 

 Tersanedeki kişisel koruma gereçlerinin belli standartta uygun olması, taşeron ve 

kadrolu çalışan ayrımı gözetmeksizin kullandıkları malzemelerin kaliteli olması 

 İş kazalarını önlemek için sosyal mesaj veren kaza içerikli görsel algıyı arttırıcı 

resimler ve tabelalar konulmalı 

 Sendikalaşma anayasal bir hak olup, iş veren tarafından desteklenmesi 

          Sözleşmeler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

 Sözleşmelerde çalışma saatlerinin ve mesai ücretlerinin açıkça belirtilmesi 

 En düşük maaşın oda tarafından güvenceye alınması ve ihlalinde yasal yollara 

başvurulması 

 Çalışma şartlarının ağırlığından dolayı devlet desteği ile daha kapsamlı olan özel 

sigortanın yapılması 

 Çalışılan sanayinin ağırlığından dolayı çalışanlara yıpranma tazminatı ve erken 

emeklilik olanaklarının sağlanması 

Mühendislik etiği ile ilgili alınan kararlar aşağıdaki gibidir. 

 Mühendislik etiği YÖK’ün zorunlu ders kapsamına alınması 

 Gemi Mühendisleri Odası etik kuralları ile ilgili çalışanlara seminerler düzenlemesi 

 Tersanedeki sorumlu mühendislerin stajyerleri bilgilendirme etiğine uyması 

istenmektedir. 

Atölye Üyeleri: 

Kadir Volkan AYAS – Masa Başkanı 

Ramazan Yavuz KAVVAMİ 

Gürsel DÖKÜK 

Serhat KIRGÖZ 

Eyüp BAL 

Rıdvan DÖNMEZ 

İlker YORGANCI 

Umut KÜRŞATLER 

M. Deniz KARAKURT 

Gökberk KÖSEMAHMUT 

Ali Yasin AKALIN 

Ece ERDOĞAN 
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TÜRK GEMİ İNŞAATI SANAYİSİ ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

          9 - 10 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Piri Reis 

Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin 

katkılarıyla gerçekleştirilen Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Çalıştayı Türk Gemi İnşaatı 

Sanayi Atölyesinde aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır; 

          Dünyadaki gemi inşa sektörü liderleriyle rekabet edebilecek konuma ulaşabilmek, pazar 

payımızı arttırabilmek ve sektörde kendinden söz ettiren bir ülke konumuna gelebilmek adına 

birçok alanda iyileştirmelere ve yenileşmelere gitmek kaçınılmazdır. Bu nedenle, 

tersanelerimizin, bahsedilen yenileşme ve iyileşme sürecini daha başarıyla yürütebilmeleri 

için devlet desteği gerekli görülmüştür. 

 Gemi İnşa sektörü kapsamına alınacak devlet desteğinin artırılması Gemi İnşa 

sanayimizin rekabet gücünü olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle ilk olarak, devlet 

ile tersaneler arasındaki koordinasyon eksikliğinin Gemi Mühendisleri Odası aracılığı 

ile azaltılması çalışmalarına başlanılmalıdır. 

 Hükmetler  tarafından Gemi İnşaa sektörüyle ilgili olarak yapılan kalkınma planlarının 

o planı yapan tek bir hükümetle sınırlı kalmayıp bu planların devlet politikası haline 

getirilmesinin sektörü poztif yönde ivmelendireceği düşünülmüştür. 

 Ülkemiz tersanelerinin rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi için sadece 

denizcilik alanına özgü bir finans kurumunun faaliyete geçmesi gerekli görülmüştür. 

 Devlet tarafından sektöre yapılan desteklerin yeni tersane kurulması yerine mevut 

tersanelerin kapasitesinin kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması yönünde 

kullanılması uygun görülmüştür. Ayrıca yapılan teşvik ve desteklerin tersaneler ile 

sınırlı kalmayıp, yan sanayi ve üniversitelere de gerekli destek sağlanmalıdır. 

 Devletimiz tarafından diğer ülkelere olan borçların kapatılması hususunda alternatif 

bir yol olarak borcun bir kısmının Türk tersanelerinde üretilecek olan gemilerin, 

borçlu olunan ülkelere ihracatı ile kapatılması düşünülmelidir. 

 Üniversitelerde gemi mühendisi yetiştirmek için açılmış olan bölümlerin temel bir 

mühendislik eğitimden sonra; dizayn,  donatım gibi dallara ayrılarak daha nitelikli, 

alanında uzman mühendislerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca üniversitelerde 

verilmekte olan mühendislik derslerinin eğitim dilinin Türkçe olması, yabancı dil 

eksikliğinin ise diğer alternatif yöntemler ile mühendis adaylarına kazandırılması 

gerekmektedir.  

 Sektörde çalışan küçük ölçekli firmaların devlet aracılığı ile birleştirilerek bu 

firmaların üretim kapasitesinin ve verimliliğinin arttırılması sağlanmalıdır. 

          Ülkemizin dünya gemi inşa sanayi sektöründeki payının arttırılmasını sağlayacak 

şekilde yeni inşa, bakım-onarım, alternatif enerji ve sualtı konularında yapılan çalışmalara 

yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 Ekonomik sıkıntıların kısa vadede azaltılması için bakım onarım, uzun vadede 

giderilmesi için ise yeni inşa faaliyetlerine verilen önem arttırılmalıdır. 
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 Ülkemizde pazarlama gücünü arttırmak için gemi üretiminin dizayn aşamasından 

itibaren ülkemiz içerisinde yapılmalıdır ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine verilen 

önem fazlalaştırılmalıdır. Bunun için tersanelerimizin yurt dışında yeterli tanıtımı ve 

yeni pazarlara ulaşımı için seçilmiş gemilerde özel talep alanlarının yaratılması, 

elektronik alanlardan yararlanılması ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 GMO işbirliği ile alternatif enerji sistemlerinin kullanılması ve bunların 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürekliliği sağlanmalıdır. 

 Mevcut bulunan ve yeni üretilecek olan deniz taşıtlarının daha çevreci hale gelmesi 

için LNG ile tahrik edilen gemilerin bilinirliğinin arttırılması ve bu gemilerin 

kullanılması teşvik edilmelidir. 

 Üniversitelerde yürütülmekte olan insansız sualtı projelerinin GMO aracılığı ile 

birleştirilerek bu projelerde çalışan öğrencilerin desteklenmesi sağlanmalıdır.  

          Gemi inşa sanayinde üretilen gemilerin geri dönüşümü sırasında çevreye verilen zararın 

azaltılması için aşağıda yer alan önlemler alınmalıdır; 

 Deniz araçlarının geri dönüşümü konusunda gerekli kurumlarda bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. 

 Gemi sökümü hiçbir gelişmiş ülkede yapılmamasına karşı ciddi bir ekonomik getirisi 

olduğu için devam ettirilmeli ve desteklenmelidir. 

 Sektördeki kuruluşlara çevre kirliliği konusunda öngörülen yaptırımların arttırılması 

gereklidir. Ayrıca sektörde bulunan kalifiye elemanların sağlık ve çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

 Yeni inşa, bakım-onarım ve gemi sökümü sırasında çevreye salınan zararlı gazlar 

önlenmeli, bu gazların belirli bir alanda toplanmasını sağlayacak olan sistemler 

devreye sokulmalıdır.  

 Gemi sökümü esnasında çıkarılan malzemelerin gerekli işlemlerden geçirilmesi 

sonucu tekrar gemi inşa sanayisinde kullanılması sağlanmalıdır. 

 Çevre ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, bu hususta 

koyulacak olan kanunlarla cezai yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır. 

          Sektörde ve üniversitelerde yapılan çalışmaların daha nitelikli yürütülmesi adına AR-

GE ve inovasyon konusunda şu kararlar alınmıştır; 

 Üniversite ve sanayi kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliği arttırılmalı, GMO bu 

konuda aracılık sağlamalıdır. 

 AR-GE çalışmalarına imkanı yetmeyen firmaların Teknokentlerde faaliyet 

gösterebilmeleri için desteklenmeli ve bu çalışmalarda öğrencilerin de yer alması 

teşvik edilmelidir. 

 Okullar arası ortak proje oluşturulup, öğrenci komisyonları tarafından yürütülmelidir. 

Oluşturulan projelerin uygulamalarını kolaylaştırmak, destek almak ve 

yaygınlaştırmak amacıyla sektör ile ilgili aktivitelerde tanıtılmalıdır. 

 Ayrıca mevcut AR-GE çalışmalarını seminerler düzenleyerek interaktif şekilde 

öğrencilere tanıtılmalıdır. 
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 Tüm üniversitelerdeki verilerin e-kütüphane gibi ulaşımı kolay olabilecek ortak bir 

havuzda toplanıp, bu konular hakkında bilgi edinmek ve çalışma yapmak isteyen 

kişilerin bu kaynaklara hızlı ulaşımı sağlanmalıdır. 

 Dünyada gelişen trendlere uygun, yaptırım gücü olacak teşvik mekanizmalarıyla 

uyumlu, uygulamayı kolaylaştıracak ve yaygınlaştıracak stratejiler geliştirilmelidir. 

          Türk gemi inşa sanayinde kompozit imalat yöntemleri ve kullanım alanlarının 

yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

 Mühendis adaylarının kompoziti daha iyi tanıması için üniversitelerde bu konuyla 

ilgili dersler verilmeli ve bu konuda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla 

GMO aracılığıyla teknik geziler düzenlenmelidir. 

 RTM uygulamasının seri üretimi arttırmak adına konu ile ilgili kişilere uygulamalı 

eğitim verilmeli ve bu uygulama tersanelerde yaygınlaştırılmalıdır. 

          Üretimde yerlilik ve  yan sanayi sistemlerinin ve tedarik ağlarının geliştirilmesi amacı 

ile aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

 Bireysel firmalar bir çatı altında toplanmalı ve kurumsallaştırılmalıdır. 

 Devlet desteği veya özel sektörün iş birliğiyle gemi ana makinesi ve gemi yardımcı 

makinelerinin üretimi sağlanmalıdır. 

 Yerliliği arttırmak adına her özel kuruluş devletten bağımsız AR-GE programları 

yürütmelidir. 

 Tedarikte alınan malların daha kısa süre içinde üretime dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

 Seri üretimi arttırmak amacıyla yenilikçi sistemlere önem verilmelidir. 

 

Atölye  Üyeleri: 

Doğacan ÖZÜİLERİGİDEN – Masa Başkanı                                    Teksin Barış Baştuğ        

Kaan Gülcan                                      Yıldız Ekşi                                Kağan Bülbül 

Hamdullah Çetin                               Doğaner Kundak                       Çağdaş Kutlu 

Baran Demir                                      Hacer Abadanoğlu                     Emine Buse Özkes 

Figen Tarlı                                        Ecehan Beste Yücel 
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ÇALIŞMA SAHALARI ATÖLYESİ BİLDİRİSİ 

 Öncelikle çalıştayımızın amacına değinecek olursak, ülkemizde 2008 yılından beri 

görülen ekonomik krizin etkileri hala daha devam etmekte gerek kriz şartları gerekse çalışma 

koşullarının elverişsiz olmasından dolayı birçok meslektaşımız diğer sektörlere yönelmek 

durumunda kalmıştır. 

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisinin tersanelerin yanı sıra çalışabileceği 

sektörler makine ve tersane yan sanayileri, gemilerde makine zabitliği, kaynak mühendisliği, 

enspektörlük, brokerlik, lojistik, finans, otomotiv, havacılık ve turizm – otelcilik gibi çeşitli 

alanlardan oluşmaktadır. 

Gemi inşaatı mühendisinin verimliliğini ve kalitesini arttırmak için 2013 Gemi 

Mühendisleri Odası II. Öğrenci Çalıştayı’nda Çalışma Sahaları Atölyesi kararları aşağıda 

bildirilmiştir. 

AKADEMİK EĞİTİM 

 Lisans eğitiminde uygulama imkânlarının arttırılması sağlanmalıdır. 

 Laboratuvarlara erişim olanakları arttırılmalı, öğrencilerin laboratuvarlar ile daha çok 

iç içe olması sağlanmalıdır. 

 Stajların daha verimli geçmesi sağlanmalı, Akademik takvim süresi içinde staj 

yapılmasına izin verilmeli. 

 Yeni üniversite ve bölümlerin açılmasında gerekli teknik ve akademik kalite şartları 

sağlanmalıdır. (Akademik personel, laboratuvar vs.) 

 Bitirme tezlerinde öğrenciyi uygulama yapmaya yönelten özgün tez konuları 

sunulması ve bunun için imkân sağlanması. (Örneğin; Tez konusu olarak öğrenciye 

bilgisayar programı yazdırılabilir.) 

 Yurt dışında staj imkânları ve yüksek lisans eğitimleri için GMO aracılığıyla bir burs 

fonu oluşturulması. Bu tür programlara Türkiye dahil edilmelidir. 

 GMO çatısı altında bilgisayar programları kurslarının uygun fiyata öğrencilere 

sunulması sağlanmalıdır. 

 Okullarda yapılan öğretim görevlisi değerlendirme anketleri için anketör kimliği gizli 

tutulacak bir sistem oluşturulmalı, anket sonuçları ilan edilmeli ve sonuçların öğretim 

görevlisi üzerinde bir etkisi olması sağlanmalıdır. 

UZMANLIK 

 Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği adına uzmanlığın tanıtılması amacıyla 

üniversitelerde farklı dallardaki uzmanlar tarafından paneller verilmelidir. 

GEMİ İNŞAAT MÜHENDİSİNİN ROLÜ ve ENSPEKTÖRLÜK 

 İş hacmine göre minimum mühendis sayısı belirlenmeli. İş yükü hafifletilmelidir. 

 Resmi tatil günlerinde mühendislerin izin yapma hakkı saklı tutulmalıdır. 

 4 yıllık mühendislik eğitimi almayan tekniker ve tekniker öğretmenlere dışarıdan 

kurslarla imza yetkisi verilmesinin önüne geçilmelidir. 
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE TÜRKİYE 

 GMO’nun yelken, kürek yarışları gibi denizciliği sevdiren sosyal aktiviteleri organize 

etmelidir. 

 Özgün tasarım yapılmasına yönelik daha çok yarışmalar ve teşvik yapılmalıdır. 

 Gemi makineleri üreten yerli marka oluşturmak için teşvik verilmelidir. 

 

Sonuç olarak gemi inşaatı mühendisliğinin çalışabileceği iş yelpazesinin oldukça geniş  

olduğu görülmektedir. Bizler, geleceğin gemi inşaat mühendisi adayları olarak 

çalışmalarımızda bu iş alanlarında çalışacak meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışmasını 

amaçlayarak aldığımız kararları kamuoyuna sunuyoruz.  

 

Atölye Üyeleri: 

Ozan YEŞİLKÖY – Masa Başkanı 

İlhan SAVAŞ 

Betül KURT 

Alparslan KÖKSAL 

A. Sercan YAZICI 

Çağlar DEDEOĞLU 

Onur YURDAKUL 

Caner BAHADIR 
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