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K U L Ü P  B A Ş K A N I N D A N
Değerl� arkadaşlarım,

Kulübümüzün “S�lyon” adıyla çıkarttığı ve kulübümüz tar�h�nde �lk olma
n�tel�ğ� taşıyan derg�m�z� s�ze sunmaktan mutluluk duymaktayız. S�zlerle
olan �let�ş�m�m�z� arttırmak, b�lg�y� paylaşmak ve kulübümüzden
haberler vermek amacıyla çıkarttığımız derg�m�z�n �lk sayısı �ç�n
oldukça fazla çalıştık. Yoğun b�r çaba ve özver�yle hazırlanan
derg�m�z, yönet�m kurulundak� arkadaşlarımız, derg� kom�syonumuz,

üyeler�m�z, ed�tör ve tasarımcılarımızın eller�nde yeşerd�. Her b�r
sayfası emek kokan bu derg�n�n yaprakları arasında geç�ş yaparken
kulübüm ve arkadaşlarım adına çok mutlu ve gururluyum. İlk sayının
ardından bundan sonrak� süreçte “yılda b�r kez” çıkartmayı
planladığımız derg�m�z�n devamlılığının olacağına �nanıyor ve
arkadaşlarıma güven�yorum. Bu derg�n�n oluşturulmasında emeğ� geçen
tüm arkadaşlarıma, derg�m�ze röportaj vererek katkı sağlayan değerl�
büyükler�m�ze, fakülte proje takımlarına, değerl� hocalarımıza ve İTÜ
GİMDER’e sonsuz teşekkürler�m� sunarım.

BATUHAN BIÇAK

E D İ T Ö R D E N
Merhaba S�lyon’un İlk Okurları!

İTÜ Gem� Mühend�sl�ğ� Kulübü olarak yen� b�r serüvene başladığımız e-

derg�m�z� s�zlere sunmaktan onur duyarız. Onl�ne eğ�t�m sürec�nde
kulübümüzün etk�nl�kler�n� d�j�tale taşırken s�z değerl� kulüp
arkadaşlarımıza daha faydalı �çer�kler sunab�lmek ve sektörü farklı
açılardan s�zlere göstereb�lmek adına derg�m�ze başlarken �lk gayem�z
aramızdak� bağları kuvvetlend�rmek ve sektörü s�zlere daha �y�
tanıtmak olacaktır. “Dalgaların ötes�ne…” mottosuyla çıktığımız bu
yolda s�zlere uzaktan da olsa ulaşab�lmek b�z�m �ç�n çok değerl�.
 İlk sayımızda çeş�tl�l�k açısından dolu dolu b�r derg�yle karşınızdayız.

Umuyoruz k� herkes derg�m�zde kend�ne h�tap eden b�r şeyler bulacak
ve okurken key�f alacaktır. Bu sayıda sektörden güncel haberler, key�fl�
gem� öyküler�, gem�lerle �lg�l� bulab�leceğ�n�z tekn�k b�lg�ler ve ter�mler,
sektörde ülkem�z�n ve dünyanın durumu hakkında yazılar, çeş�tl�
programları kullanırken �şe yarayacak b�rtakım b�lg�ler ve daha n�ces�
g�b� konulara yer verd�k.

Ayrıca s�z değerl� okurlarımız �ç�n derg�m�zde sektörden öneml� �s�mler�
de bu sayımızda konuk ett�k. Türk Loydu Eğ�t�m ve Vasıflandırma Bölümü
müdürü Sayın Erdal Ged�koğlu �le klas kuruluşları ve klaslama
süreçler�yle �lg�l� b�r röportaj düzenled�k.

Yat sektörünün öneml� �s�mler�nden, Taka Yacht Des�gn'ın kurucusu Sayın Osman Tanju Kalaycıoğlu, yat sektörü
hakkında hazırlamış olduğumuz röportajda sorularımıza cevaplar verd�.
Fakültem�z�n değerl� hocalarından Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL’ın destekler�yle Türk�ye’de b�r �lk olan İTÜ
Kav�tasyon Tünel� �le �lg�l� b�r bölüme de y�ne s�zler �ç�n yer verd�k. 

Özell�kle fakültem�ze yen� katılan veya katılacak olan arkadaşlarımızın daha yakından tanıması amacıyla
fakülte proje takımlarımız İTÜ Hydros ve İTÜ ROV Team’� soru-cevap şekl�nde tanıttığımız �çer�ğe yer verd�k. 

Derg�m�z�n �sm�n�n or�j�n� olan s�lyon fener� g�b� s�ze yaydığımız ışığımızla varlığımızı bel�rterek “B�z de
buradayız!” d�yoruz. Emeğ� geçen tüm meslek büyükler�m�ze ve arkadaşlarımıza teşekkürler�m�z� sunuyoruz.

Umarız k� b�r olup dalgaları aşarız. Hep b�rl�kte “Dalgaların ötes�ne…”!

SERRA KAYA & SALİHA BAŞAK AKKOYUNLU
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Küresel çapta etk�s�n� gösteren koronav�rüs sebeb�yle alışmış olduğumuz
hayatlarımızdan uzaklaşıp çok daha farklı yaşantılar sürmeye başladık. Bu
duruma uyum sağlamak gerekl�yd�. Yüz yüze görüşmeler kısıtlanmış ve okullar
onl�ne olarak eğ�t�m�ne devam etm�şt�. Pek� ya kulüp çalışmaları nasıl
�lerleyecekt�? Yaptığımız tekn�k gez�ler, sem�nerler �ç�n ağırladığımız
m�saf�rler�m�z� öğrenc� arkadaşlarımız �le nasıl buluşturacaktık? 

Bunun çözümünü sosyal medyada bulduk. Başta Instagram olmak üzere tüm
etk�nl�kler�m�z�n duyurularını sosyal medya üzer�nden yaptık. Sem�nerler �le
davet ett�ğ�m�z b�rçok m�saf�r�m�z�n deney�mler�ne Zoom platformu üzer�nden
ulaştık. Aynı anda YouTube kanalımızdan canlı yayınlayarak er�ş�leb�l�rl�ğ� da�m
kılmayı hedefled�k. Bu zamana kadar 10 tane sem�ner gerçekleşt�rd�k. Tekn�k
gez�ler�m�z� f�z�ksel ortamlarda yapamayacağımız �ç�n bu konuda tersanelerle
görüşüp onlardan b�zlere tersaneler�n�, çalışmalarını anlatmalarını �sted�k. 7
tane tekn�k gez� gerçekleşt�rd�k. 

Böyle b�r senede b�raz da olsun yüzler�m�z� güldüreb�lmek �ç�n İTÜ GİMDER
sponsorluğunda Yılbaşında 510 k�ş�n�n katılım sağladığı bol ödüllü b�r çek�l�ş
düzenled�k. 

Fakültedek� arkadaşlarımızla daha da sam�m� �l�şk�ler kurab�lmek �ç�n b�rl�kte
f�lm �zled�k, oyunlar oynadık. 

Her sene ortak yaptırdığımız kulüp sweatsh�rtümüzü sponsorumuz Beş�ktaş
Tersanes�'n�n katkılarıyla arkadaşlarımıza �lett�k. 

Y�ne her sene İTÜ GİMDER �le ortak düzenlenen ‘Mentor-Öğrenc� Dayanışma
Projes�‘n� gerçekleşt�rd�k. 

Bu etk�nl�kler�n yanı sıra b�r de Sayın İsma�l Adıyaman önderl�ğ�nde RHİNO
Eğ�t�m� gerçekleşt�rd�k. 

Yılın en büyük ve en kapsamlı olan ve bu sene 8.’s� düzenlenecek olan Gem�
Mühend�sl�ğ� Günler�'n� gerçekleşt�rd�k. 34 katılımcı f�rma �le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu büyük organ�zasyonda 78 f�rma yetk�l�s� �le buluştuk.

Ayrıca bu etk�nl�ğ�m�zde 2 adet panel düzenley�p 6 konuşmacı ağırladık. 210
öğrenc�ye ulaşıp yüzlerce soruya cevap bulduk. Etk�nl�ğ�m�ze katılan f�rmaların
adına TEMA’ya toplamda 120 adet f�dan bağışladık. 

İnternet s�tem�z� kullanıma hazır hale get�rd�k ve açılışını yaptık. 

Pandem� b�zlere çok şey öğrett� bunlardan b�r�s� de f�z�ksel olarak yan yana
olamasak da aslında �nternet sayes�nde her zaman yan yanayız. Bu yüzden
b�zde mot�vasyonumuzu kaybetmey�p Etk�nl�kler�m�ze yıl sonuna kadar �st�krarlı
b�r şek�lde devam edeceğ�z. Hedef�m�z dalgaları aşmak!

KULÜBÜMÜZ NELER YAPTI?

Pandemi Sürecinde Gerçekleştirdiklerimiz
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MİLGEM ADA Sınıfı korvetler�n 2.faz devamı n�tel�ğ�ndek� MİLGEM İ (İst�f) Sınıfı Fırkateyn projes�n�n �lk

gem�s� olan ve Türk mühend�sler tarafından d�zayn ed�len �lk fırkateyn TCG İSTANBUL, yüzde 75 yerl�l�k

oranıyla ülkem�z �ç�n çok öneml� b�r yere sah�p. STM‘n�n ana yüklen�c�l�ğ�n� üstlend�ğ� proje kapsamında ,

150’den fazla s�stem �ç�n 80 c�varı alt yüklen�c� f�rmayla b�r araya gel�nd�. Toplama bakıldığında �se

220 farklı f�rmanın katıldığı görülmekte.

Türk S�lahlı Kuvvetler�’n�n en öneml� projeler�nden b�r� olan Den�zaltı Savunma Harb� ve Keş�f Karakol

Gem�s� (M�LGEM) Projes� kapsamında 5. gem� olan TCG İSTANBUL (F-515), Savunma Sanay� Başkanlığı

(SSB) ve ana yüklen�c�s� STM’n�n destekler�yle İstanbul Tersanes� Komutanlığında �nşası tamamlanarak 23

Ocak 2021 tar�h�nde düzenlenen törenle suya �nd�r�ld�.

İlk Türk Fırkateyn�

SEKTÖRDEN HABERLER
TCG İstanbul (F-515)
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Hava güdümlü merm� bulundurma ve fırlatab�lme kab�l�yet�yle ADA Sınıfı konvertlerden ayrılan İ Sınıfı

Fırkateynler den�zaltı ve su üstü harb�, hava savunma, �ler� karakol faal�yetler�n�n �crası, keş�f, gözetleme,

hedef tesp�t, teşh�s, tanıma ve erken �hbar faal�yetler�nde görev yapmakta. Buna �st�naden s�lah

s�stemler�nde yapılan donanım değ�ş�kl�ğ� ve �laveler neden�yle 10 metre uzatılan TCG ANADOLU genel

olarak yapısal değ�ş�kl�klere uğradı. Boyu 113 metre, gen�şl�ğ�n�n �se 14,4 metre olan TCG İSTANBUL

Fırkateyn�; 3D Arama Radarı, E/O Sensörler, Atış Kontrol Radarları, Aydınlatma Radarı, Sey�r ve LPI

Radarları, Elektron�k Harp Su�t, Elektron�k Destek, Elektron�k Taarruz, ChaffDecoy Aldatıcı S�stem, Lazer

İkaz S�stem�, Kızılötes� Arama ve Tak�p S�stem�, Kar�naya Montel� Sonar, Torp�do Karıştırma/Aldatma

S�stem�, Torp�do Kovanları, M�ll� Satıhtan Satha G/M S�stem�, D�key Atım S�stem� (DAS), 2 x 25 mm

Stab�l�ze Top (STOP), Yakın Hava Savunma S�stem� (CIWS) ve 76 mm Ana Batarya g�b� s�lah ve

sensörlere sah�p. Azam� Hız 29+ knot olan ve 3000 ton deplasmana sah�p olan gem�, Türk�ye’n�n M�ll�

Teknoloj� Hamles�n� destekler n�tel�kte. 23 Ocak 2021 tar�h�nde suya �nd�r�len gem�2022 yılının Mayıs

ayında l�man kabul testler� ve 2023 yılının Ocak ayında den�z kabul testler�ne başlanarak,

Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Den�z Kuvvetler� Komutanlığı’na tesl�m ed�lecek.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

10 Metre Daha Uzun!
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Orta Asya'dan ber� olağanüstü yetenekler�yle devlet� tems�l eden, Esk� Türk Kültüründen b�r elç�

anlamına gelen ULAQ; gel�şm�ş kompoz�t malzemeden yapılmış, 400 k�lometre menz�le, saatte 65

k�lometre hıza, gündüz / gece görüş kab�l�yet�ne sah�pt�r. Türk�ye’n�n �lk muhr�p �nsansız den�z aracıdır.

Mob�l araçlardan, karargahlardan ve den�z platformlarından ş�frel� �let�ş�m yapısıyla, �st�hbarat,

gözetleme, keş�f, yüzey savaşı, as�metr�k savaş, eskort görevler�, stratej�k altyapı koruması g�b� görevler

�ç�n kullanılab�lme yetenekler�yle Türk Donanması �ç�n gerçek b�r destek olab�lme yolunda büyük b�r

potans�yele sah�p olan ULAQ, sınıfının l�der� konumundak� füze s�stemler�yle donatıldı. SİDA’nın füze

s�stemler�, Türk füze üret�c�s� ROKETSAN tarafından sağlanan 4 lazer güdümlü füze C�r�t hücres� ve 2

Lazer Güdümlü Uzun Menz�ll� Tanksavar Füze S�stem� (L-UMTAS) hücres�nden oluşuyor. Atış testler�n�n bu

yılın �lk çeyreğ� sonunda tamamlanması planlanıyor. 

ARES Tersanes� ve METEKSAN Savunma, ortak olarak gerçekleşt�rd�ğ� ve son b�rkaç yıldır devam eden

yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türk�ye'n�n �lk muhar�p �nsansız den�z aracı projes�n� hayata geç�rd�.

Bu proje kapsamında �lk ser�s� olan ULAQ’ı Ek�m 2020’de yaptıkları basın açıklamasıyla tanıtan ARES

Tersanes� ve METEKSAN Savunma, tanıtımdan çok kısa b�r süre sonra Türk�ye'n�n �lk S�lahlı İnsansız Den�z

Aracı’nın (SİDA) protot�p�n�n hazır olduğunu duyurdu.12 Şubat 2021‘de protot�p gem� ULAQ SİDA den�ze

�nd�r�ld�. ARES Tersanes� İcra Kurulu Başkanı Utku Alanç ve METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk

Alparslan, ortak yaptıkları basın açıklamasında ULAQ SİDA’nın den�ze �nd�r�lmes�yle yoğun den�z

denemeler� dönem�n� başlandığını bel�rtt�. Kısa vadede hedefler�n�n den�z denemeler�n� başarıyla

tamamlamak ve güdümlü füze testler�n� yapmak olduğunu söyleyen Utku Alanç ve Selçuk Arpaslan, �lg�

ve destek gösteren herkese teşekkürler�n� sundu.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Mav� Vatan'ın Yen� Elç�s�

ULAQ SİDA
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ARES Tersanes� ve METEKSAN Savunmanın 23 N�san önces� yaptığı paylaşım büyük �lg� ve merak

uyandırdı. “Sess�zl�ğ�n ses�n� duyuyormusunuz? ULAQ duyuyor! ” ve “ULAQ haber get�rd�; Saklanmak �ç�n

karanlıklar güvenl� değ�l! ” sözler�yle yapılan paylaşımlarda 23 N�san tar�h göster�ld�.

 ARES Tersanes� ve METEKSAN Savunma, 23 N�san günü ULAQ’ın yen� a�le üyes�n�n Türk�ye’n�n İlk ve Tek

Den�zaltı Savunma Harb� İnsansız Den�z Aracı “ULAQ DSH” olacağını açıkladı. “Der�nlerde saklanmak

yok “ sözüyle paylaşılan v�deoda ULAQ DSH ‘n�n �k� adet torp�do kovanına sah�p olduğu görülüyor.

Ayrıca v�deoda paylaşılan pals sesler�nden ULAQ DSH ‘n�n akt�f sonar s�stem�ne sah�p olacağı da

tahm�n ed�l�yor.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

ULAQ SİDA sah�p olduğu füze s�stemler�n�n yanı sıra, çeş�tl� operasyonel �ht�yaçları karşılamak �ç�n

karıştırma ve elektron�k harp s�stemler� g�b� farklı �let�ş�m ve �st�hbarat s�stemler� �le donatılab�lme

özell�ğ�nde. Sadece uzaktan kumandalı b�r araç değ�l, aynı zamanda yapay zekâyı barındıran otonom

b�r araç olan SİDA; kend� sınıfındak� otonom araçlar, İHA, SİHA ve TİHA’lar g�b� tamamlayıcı kuvvetlerle

ortak operasyon gerçekleşt�reb�lecek. ARES Tersanes� ve METEKSAN Savunma, SİDA’nın ardından

gözetleme ve �st�hbarat, mayın avlama, den�zaltı savunma harb� , yangınla mücadele, arama kurtarma

görevler� g�b� operasyonlar �ç�n kullanılab�lecek �nsansız den�z araçlarının da hazır olacağını duyurdu.

Ulusal Egemenl�k Bayramına ULAQ Müjdes�
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Türk�ye’n�n 2012 yılında Türk�ye Petroller� Anon�m Ortaklığı (TPAO) envanter�ne katılan Barbaros

Hayredd�n Paşa s�sm�k araştırma gem�s�yle başlayan s�sm�k araştırma çalışmaları hız kesmeden devam

ed�yor. Barbaros Hayredd�n Paşa gem�s�, 2017 yılında geç�c� kabulü yapılan yerl� �mkânlarımızın ürünü

Oruç Re�s s�sm�k araştırma gem�s�yle beraber der�n den�zler� karış karış okuyor. Yapılan s�sm�k

araştırmaların ardından TPAO envanter�nde bulunan Türk�ye'n�n �lk m�ll� sondaj gem�s� olan Fat�h 20

Temmuz 2020 tar�h�nde Karaden�z açıklarında Tuna-1 sondaj kuyusunda yaptığı çalışmayla ülkem�z�

gururlandırdı. Fat�h, �lk olarak bulduğu 320 m�lyar metreküp doğalgazın ardından 85 m�lyar metreküp

daha ekleyerek toplamda 405 m�lyar metreküp doğalgaz keşf�yle ülkem�z�n M�ll� Enerj� ve Maden

Pol�t�kasını destekled�. M�ll� Enerj� ve Maden Pol�t�kası kapsamında, den�zlerdek� arama ve sondaj

faal�yetler�n�n artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj gem�s� �se Kıbrıs adasının

güneybatısında yer alan Selçuklu-1 kuyusundak� sondajını 6 b�n metrede tamamlayarak Mers�n Taşucu

L�manı’nda b�r sonrak� çalışması �ç�n bakıma alındı. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı Fat�h Dönmez, 

 Selçuk-1 kuyusundan elde ed�len sonuçlardan üm�t ver�c� olduğunu ve bu bölgen�n yakınlarında yen�

sondajlar yapılacağını açıkladı. Tüm bu çalışmaların ardından 2020 yılında f�loya katılan son sondaj

gem�s� de Kanun� oldu. Geçt�ğ�m�z yıl 14 Kasımda Zonguldak’a gelen Kanun�, F�lyos L�manı’nda Fat�h

Sondaj gem�s�yle yan yana dem�r attı. Fat�h'�n sondaj faal�yetler�n� yapacağı Amasra- 1 kuyusunda,

Kanun� �se sondajların tamamlayıcı ve test �şlemler�n� yapacak. Bakan Dönmez’�n paylaştığı b�lg�lere

göre 5 yıl �çer�s�nde 30 �le 40 kuyuya ulaşarak üret�m�n gerçekleşt�r�lmes� hedeflen�yor.

Uzunluğu 84, gen�şl�ğ� 21,6 metre ve brüt 4

b�n 711 ton ağırlığındadır. İk� ve üç boyutlu

s�sm�k araştırma yapab�lme, den�z�n 8

k�lometre altındak� jeoloj�k yapıları

�nceleyeb�lme, uydu haberleşmes�yle

otomat�k yön ve poz�syon tay�n� yapab�lme

yeteneğ�ne sah�pt�r. 

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Denizdeki Rezervlerimiz 
Gün Yüzüne Çıkacak

Türk Den�zc�l�k S�c�l� ‘ne kayıtlı �lk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gem�s� Ertuğrul Gaz� Türk�ye'ye

ulaştı. Sert�f�kasyon �şlemler�n�n ardından Hatay'da BOTAŞ Dörtyol Term�nal�'ne yanaşan Ertuğrul

Gaz�’ye 3 N�san'da Türk bayrağı çek�ld�. Günlük gazlaştırma kapas�tes� 28 m�lyon metreküp olan

Ertuğrul Gaz�’n�n LNG depolama kapas�tes� �se 170 b�n metreküp sev�yes�nde bulunuyor. Ertuğrul Gaz�,

FSRU tes�sler�n� boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ya da spot p�yasalardan gaz tedar�k

edeb�lmen�n yanı sıra gaz �let�m ve dağıtımında yatırım ve taşıma mal�yetler�n� azaltacak.

Türk�ye'n�n Yen� İlk� Ertuğrul Gaz�

S�sm�k Araştırma Gem�ler�
Barbaros Hayrettin Paşa
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Uzunluğu 87, gen�şl�ğ� 22 metre ve 4 b�n

867 ton ağırlığındadır. Den�z tabanından

�t�baren 15.000 m der�nl�ktek� jeoloj�k

yapılar görüntüleyeb�lme ve sah�p olduğu

modern uzaktan kumandalı su altı aracı

(ROV) �le 1.500 m su der�nl�ğ�ndek� den�z

tabanı ayrıntılı olarak �zleneb�lme

yeteneğ�ne sah�pt�r.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

D�zel �t�c� gücüyle çalışan Barbaros Hayrett�n Paşa gem�s�, buzullarda çalışma özell�ğ�ne de sah�pt�r.

Ayrıca s�sm�k ses kaynağı, su tem�zleme s�stemler�, yüksek özell�kl� katal�t�k çev�r�c�ler� ve ç�ft gövdes�yle

en çevrec� gem�lerden b�r�s� olma özell�ğ�ne sah�pt�r. Gem�de b�r hel�kopter p�st� bulunuyor.

Uzunluğu 229 metre, gen�şl�ğ� 36

metre ve 51 b�n 283 groston

ağırlığındadır. 64 m yüksekl�ğ�nde �k�

kuleden oluşan gem�n�n kuleler� 1750

ton yük kaldırma kapas�tes�ne

sah�pt�r.

12 b�n 200 metre der�nl�kte den�z

sondajı yapab�lme yeteneğ�ne

sah�pt�r. Akt�f konumlandırma s�stem�

sayes�nde 6 metre yüksekl�ktek� dalga 

Oruç Reis

Modern sevk ve manevra s�stemler�yle b�rl�kte, jeof�z�k (2B/3B der�n s�sm�k, grav�te, manyet�k) s�stemler

ve den�z tabanı ayrıntılı görüntüleme/har�talama s�stemler�, su kolonu ve den�z tabanından jeoloj�k

örnekleme yapab�lecek ek�pmanla donatılmıştır. Alınan ver�ler�n �şlenmes�, anal�z� ve değerlend�rmes�ne

yönel�k jeoloj�, jeof�z�k, h�drograf�, oş�nograf� ve b�yoloj� araştırma laboratuvarları yer almaktadır.

Gem�de b�r hel�kopter p�st� bulunuyor.

Sondaj Gem�ler�
Fatih

boyunda b�le sab�t kalarak operasyonlarını sürdüreb�lme özell�ğ� bulunmaktadır. 6. nes�l den�len üst

düzey b�r teknoloj�s�yle dünyanın �lk 5 gem�s� arasındadır.
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Uzunluğu 227 metre, gen�şl�ğ� 42

metre ve 60 b�n 316 groston

ağırlığındadır.

114 metre yüksekl�ğ�nde b�r kuleye ve

12 b�n 200 metre sondaj der�nl�ğ�ne

sah�pt�r.

genel�nde bu konsepttek� 16 gem�den b�r tanes�d�r. Ç�ft kulel� tasarımıyla hem asıl hem yardımcı �şler�n

yapılab�ld�ğ� eş zamanlı operasyon yapab�lme yeteneğ�ne sah�pt�r.

Uzunluğu 230 metre,

gen�şl�ğ�   36  metre  ve 

51 b�n 283 groston

ağırlığındadır.

6. Nes�l ultra der�n

den�z sondaj gem�s�

olma  özell�ğ�yle  dünya 

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Yavuz

LNG Depolama ve Gazlaştırma

Kanuni

Ertuğrul Gazi

Uzunluğu 295 metre, gen�şl�ğ�

46 metre ve63 metre

yüksekl�ğ�nded�r.

Günlük 28 m�lyon metreküplük

gazlaştırma kapas�tes�yle

dünyada kapas�tes� en yüksek

gem�ler�n başında gelmekte.

LNG depolama kapas�tes� �se

170 b�n metreküp

sev�yes�nded�r. Test �şlemler�

hala devam etmekte.
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Ever G�ven , Japon Gem� �nşa ş�rket� Imabar� Sh�pbu�ld�ng tarafından �nşa ed�len dünyanın en büyük

kargo gem�ler�nden b�r tanes�d�r. Tayvanlı konteyner taşımacılığı ve nakl�ye ş�rket� Evergreen Mar�ne

tarafından �şlet�lmekte olan 400 metre boyundak� Ever G�ven; 23 Mart tar�h�nde, Süveyş Kanalındak�

seyr� sırasında karaya oturarak dünya den�z yolu t�caret�nde büyük sorunlara neden olmasıyla gündem

oldu. Olayın nasıl gerçekleşt�ğ�ne da�r tartışmalar sürerken Süveyş Kanalı İdares�nden(SCA) b�r

açıklama geld�.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Süveyş Kanalı'nda Ever Given Krizi

SCA’nın yaptığı açıklama gem�n�n, sert rüzgarlar ve toz fırtınası arasında yönlend�rme yeteneğ�n�

kaybederek çapraz olarak karaya oturduğu yönündeyd�. Bu açıklamanın ardından b�r açıklamada

Evergreen Mar�ne'den geld�. Evergreen Mar�ne, an� ve ş�ddetl� b�r rüzgar çarpması sebeb�yle gem�n�n

su yolundan çıkmasından ve kazara d�be vurmasından şüphelend�kler�n� bel�rtt�.-Geçm�ş tar�hlere

bakıldığında aynı gem�n�n 2019 yılında ş�ddetl� rüzgar neden�yle Elbe nehr�nde l�mana yanaşan

F�nkenwerder fer�botuyla çarpıştığı da b�l�nmekte.- Mısırlı meteorologlar gem�n�n karaya oturduğu gün

ş�ddetl� rüzgâr ve kum fırtınası olduğunu doğrulamasına rağmen SCA Başkanı Am�ral Usame Rab�e’n�n 27

Mart'ta düzenled�ğ� basın toplantısında, olumsuz hava koşullarının gem�n�n karaya oturmasına ana

neden olmadığını bunun tekn�k veya �nsan� b�r hatadan meydana geleb�leceğ�n� söylemes� dünya

genel�nde s�yas� söylemlere neden oldu.
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Karaya oturduğunda arakasında 15 gem� bulunan Ever G�ven, kaldığı süre boyunca her �k� yönde de

200’den fazla gem�n�n geç�ş�n� engelled�. Dünyanın en �şlek t�caret yollarından b�r�s�n� devre dışı

bırakan bu olay den�z t�caret�nde su kanallarının önem�n�n sorgulanmasına neden oldu. T�caret

uzmanlarının rotasında Süveyş Kanalı olan gem�ler�n gec�kmes�ve tedar�k z�nc�r�n�n aksaması

konusundak� end�şeler� üzer�ne Süveyş Kanalı İdares� başkanı Korgeneral Ossama Rabe�, "Süveyş Kanalı,

den�zc�l�ğ�n yen�den kurulmasını sağlamak ve küresel t�caret�n hareket�ne h�zmet etmek �ç�n h�çb�r

çabadan kaçınmayacaktır" açıklamasında bulundu. Bu olay karşısında Türk�ye, Süveyş Kanalında

karaya oturan gem�y� kurtarmak �ç�n dünyanın en güçlü ac�l müdahale gem�ler�nden b�r�s� olan Nene

Hatun’u göndereb�leceğ�n� Mısır’a �lett� ancak bu �let� kabul ed�lmed�. 

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Gem�n�n tekn�k bakımını

üstlenen Bernhard Schulte

Sh�pmanagement (BSM) ş�rket�,

kurtarma çalışmaları �ç�n

bölgeye dokuz römork

gönderd�. Bu römorklar,

halatlar kullanarak ya da

doğrudan gem�ye temas

ederek, gem�y� sıkıştığı yerden

kurtarmaya çalıştı. Aynı

zamanda gem�n�n etrafındak�

tortu ve kumların çıkarılması

�ç�n kepçeler ve �ş

mak�neler�yle çalışmalar

yapıldı. İş mak�neler�yle

yapılan bu çalışmalar dünya

çapındak� b�rçok sosyal medya

platformunda kom�k

paylaşımlara neden oldu. Altı

günden fazla süren

çalışmaların ardından Ever

G�ven konteyner gem�s� sıkıştığı

yerden kurtarıldı. Mısır

Hükümet� sıkışan gem�ye el

koydu ve talep ett�ğ� 916

m�lyon dolarlık ücret�

ödemed�kler� takd�rde gem�y�

serbest bırakmayacaklarını

söylüyor. Daha sonrasında

SCA’nın Süveyş Kanalında

bulunan römorkör f�losuna 5

tane daha ekled�ğ� b�l�n�yor.
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12-15 Ek�m 2021 tar�hler� arasında İMEAK Den�z T�caret Odası adına Informa Markets tarafından

düzenlenecek olan 16. Exposh�pp�ng Expomar�tt İstanbul, Uluslararası Den�zc�l�k Fuar ve Konferansı,

den�zc�l�k sektörü profesyoneller�n� b�r araya get�rmek �ç�n çalışmalarına son hızı �le devam ed�yor.

Gem� �nşa ve yan sanay�n�n merkez� Tuzla bölges�nde yer alan VIAPORT Mar�na’da gerçekleşecek

organ�zasyon, Gem� sektörün hedefler� doğrultusunda tüm dernek, kurum, kuruluş ve medyanın desteğ� ve

�ş b�rl�ğ� �le yen� rotasında �lerl�yor. 

V�aport Mar�na’da yapılacak Exposh�pp�ng Expomar�tt İstanbul, Gem� �nşa sektörünün merkez� Tuzla,

Altınova tersaneler bölges� ve Sab�ha Gökçen Haval�manı’na yakınlığı �le hem uluslararası hem de ulusal

katılımlar �ç�n büyük avantaja sah�p konumda yer alıyor. 

Türk gem� �nşa ve yan sanay� �le global den�zc�l�k sektörünün tüm paydaşlarını Exposh�pp�ng Expomar�tt

İstanbul çatısı altında b�r araya get�rmey� hedefled�kler�n� bel�rten Fuar D�rektörü Es�n Aslıhan Göksel,

ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�ne zem�n hazırlayan bölges�n�n en güçlü t�caret ve pazarlama

organ�zasyonu olan fuarın hazırlıkları kapsamında hedef ülkeler �ç�n hazırlanan hosted-buyer

programları, mevcut fuar alanının �lave ek ün�teler �le gen�şlet�lmes� �le ulusal ve uluslararası daha çok

katılımcının yer alab�leceğ� b�r platformun hazırlıkları �çer�s�ndey�z. 2019 yılında olduğu g�b� 2021

yılında da sadece b�r fuar değ�l aynı zamanda gerçekleşt�r�lecek etk�nl�kler ve konferanslar �le b�r b�lg�

paylaşım platformu olmak �ç�n hazırlıklarımızı yapıyoruz.” ded�.

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Exposhipping Expomaritt İstanbul

Den�zc�l�k Sektörü Exposh�pp�ng Expomar�tt İstanbul’da
Buluşacak

GİSBİR’�n Destekler� �le Türk Gem� İnşa Sektörü
Exposh�pp�ng Expomar�tt İstanbul’da Görücüye Çıkacak…
Türk�ye Gem� İnşa Sanay�c�ler� Derneğ�

GİSBİR’�n de tam desteğ�n� alan

Exposh�pp�ng Expomar�tt İstanbul;

gem� �nşa sanay�nde gen�ş üret�m

hacm�ne sah�p, orta tonajlı gem�ler�n

yanı sıra yen�l�kç�, teknoloj�k ve özel

kullanım amaçlı gem�ler�n LNG, h�br�t,

elektr�k tahr�kl� ve bunlar g�b� farklı

gem� t�pler�nde üret�mde Dünya’nın

�lkler�n� hayata geç�ren ve Norveç

başta olmak üzere, 130 ülkeye de bu

gem�ler� �hraç eden ülke olan

Türk�ye’y� global den�zc�l�k sektörü �le

buluşturacak.
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Seatrade Cru�se Global, Sea As�a, Seatrade Mar�t�me M�ddle East, Seatrade Offshore Mar�ne &

Workboats M�ddle East g�b� dünyanın l�der den�zc�l�k fuar ve konferanslarını düzenleyen SEATRADE

markası öncülüğünde düzenlenecek “Global Mar�t�me Summ�t”, den�zc�l�k endüstr�s�n� uluslararası ve

bölgesel bazda etk�leyen k�l�t konulara odaklanacak. 12-15 Ek�m 2021tar�hler� arasında fuar �le eş

zamanlı olarak planlanan z�rvede, Dünya ekonom�s� bağlamında; “Den�zc�l�k sektörünün durumu”,

“D�j�talleşme”, “Sürdürüleb�l�rl�k”, “Pazar görünümler�”, “Küresel trendler”, “Gem� �nşaatı, onarımı ve

bakımı”, ‘Gem� İnşa da yükselen trend savunma sanay�� araçları”, “Geleceğ�n gem�ler�”, g�b� konular ele

alınacak. 

SilyonSilyon  Sektörden HaberlerSektörden Haberler

Exposh�pp�ng İstanbul’da All Secure Standartları �le En Üst
Sev�yede H�jyen ve Güvenl�k Sağlanacak

Sektörün D�nam�kler� “Global Mar�t�me Summ�t” Z�rves�’nde
Konuşulacak...

Fuarların dünya t�caret�n�n gel�ş�m� açısından öneml� b�r rol üstlend�ğ�n� bel�rten Fuar D�rektörü Es�n

Aslıhan Göksel, “Ülkeler�n pandem�den etk�lenen ekonom�ler�n� ayağa kaldırmak �ç�n t�carete �ht�yaçları

var. Fuarlarda bunu sağlayan en öneml� platformlar. Sektörümüz kısa zamanda sürece adapte olarak

gerekl� önlemler� aldı. Ş�rket�m�z Informa dünyanın en büyük fuar organ�zatörü olarak tüm

organ�zasyonlarında All Secure standartlarını hayata geç�rerek 10 ana kural çerçeves�nde h�jyen,

tem�zl�k, f�z�ksel mesafe başta olmak üzere tüm yapıyı tekrar planlayarak katılımcı ve z�yaretç�ler� �ç�n

en güvenl� platformu gel�şt�rd�. Organ�zatör olarak aldığımız önlemlere ek olarak devlet�m�z�n ve Sağlık

Bakanlığı B�l�m Kurulu’nun tavs�yeler� ve hazırladığı yönergeler� de t�t�zl�kle tak�p ed�yor ve uygulamaya

almaya devam ed�yoruz” ded�.
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Bugün bünyes�nde 13 fakülte, 39 bölüm ve 6 enst�tü bulunduran ve resmî olarak 1773’te kurulduğu kabul

ed�len İTÜ’nün temeller� gem� �nşaatına dayanıyor. İTÜ, İlk kurulduğu �sm�yle Mühend�shane-� Bahr�

Hümayun, III. Mustafa dönem�nde �lk olarak gem� �nşaatı ve den�z har�talarının yapılması konusunda

uzman personel yet�şt�rmek amacıyla kurulmuş olup matemat�k ve geometr� temell� eğ�t�m �le gem�

�nşaatı mühend�sler� mezun etm�şt�r. Kurulan bu Mühend�shane `ye, asker� b�r okul olmasına rağmen,

s�v�ller�n de devam etmes�ne �z�n ver�l�yordu. B�r �ht�yacı karşılamak amacıyla kurulan bu okulda daha

sonraları �ht�yaç doğrultusunda yen� fakülteler eklenm�şt�r. 1795 yılında �se topçu ve �st�hkam subayı

yet�şt�rmek amacıyla Mühend�shane-� Berrî-� Hümâyûn kuruldu. 1883 yılında kurulan Hendese-� Mülk�ye

�se okulun s�v�l kanadını oluşturdu. Mühend�shane'n�n asker� kanadı Kara Harp Okulu ve Den�z Harp

Okulu olarak günümüze gel�rken, s�v�l kanadını da İTÜ �le devam ett�rmekted�r.

Mühend�shane-� Bahr� Hümayun

İ T Ü ' N Ü N  T A R İ H İ
Gemi İnşaatına Dayanan Temeller

17
73
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17
95

18
83

SilyonSilyon  İTÜ'nün TarihiİTÜ'nün Tarihi

Mühend�shane-� Berrî-� Hümayun

Hendese-� Mülk�ye

Mühend�s Mekteb-� Al�s�

19
09

Yüksek Mühend�s Mekteb�

19
28
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19
44

SilyonSilyon İTÜ'nün TarihiİTÜ'nün Tarihi

Tekn�k Ün�vers�te

19
71

Gem� İnşaatı ve Den�z B�l�mler�
Fakültes�'n�n Kurulması

N�tel�kl� öğret�m üyes� kadrosu ve modern laboratuvarları �le Türk�ye’n�n gem� mühend�s� �ht�yacını

karşılayan Gem� İnşaatı ve Den�z B�l�mler� Fakültes� bünyes�nde Gem� İnşaatı ve Gem� Mak�neler�

Mühend�sl�ğ� ve Gem� ve Den�z Teknoloj�s� Mühend�sl�ğ� olmak üzere �k� bölüm bulunmaktadır.

Gem� İnşaatı ve Gem� Mak�neler� Mühend�sl�ğ� Bölümü alanında Türk�ye‘de önder konumda olup; her

türlü sualtı ve su üstü aracının d�zaynı, h�drod�nam�ğ�, yapısal anal�z�, h�drostat�k ve stab�l�te anal�z�,

yaralanma ve den�ze �nd�rme hesapları, pervane d�zaynı ve gem� mak�ne s�stemler� d�zaynı alanlarında

faal�yet göstermekted�r. 

Farklı mühend�sl�k d�s�pl�nler�n� �ç�ne alan Gem� ve Den�z Teknoloj�s� Mühend�sl�ğ� Bölümü, her türlü açık

den�z yapısı, sondaj gem�s�, petrol platformu ve d�ğer yüzer den�z araçlarının tasarımı, gel�şt�r�lmes�

konularının yanı sıra f�z�ksel oş�nograf�, den�z k�rl�l�ğ� ve sualtı akust�ğ� konularında da l�sans, l�sansüstü

ve doktora sev�yes�nde eğ�t�m-öğret�m sunmaktadır. 
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Adım Erdal Ged�koğlu. Gem� İnşaatı ve

Gem� Mak�naları mühend�s�y�m. 1986’da İTÜ

Gem� İnşaatı ve Gem� Mak�neler�

Mühend�sl�ğ� Bölümü’ne g�rd�m, 1992’de 2 yıl

gec�kmel� olarak mezun oldum.

1990 yılında, b�r özel sektör tersanes�

bünyes�nde başladığım meslek yaşamım 31

yıldır devam ed�yor.8 yıl kadar Tuzla’da

yen� �nşa ve bakım-onarım tersaneler�nde

çalıştım. 1998 �le 2005 yılları arasında,

İtalyan Loydu d�ye b�ld�ğ�m�z RINA’ya

sörveyör olarak dah�l oldum. Akab�nde,

gem� �şletmec�l�ğ� alanında çalışmaya

başladım. Yerl� ve yabancı çeş�tl� armatör

ve/veya �şletmec� ş�rketlerde tekn�k

müdürlük,  �şletme  müdürlüğü  g�b�  görevler

1.  B�ze b�raz kend�n�zden bahseder m�s�n�z?

R Ö P O R T A J
Sn. Erdal GEDİKOĞLU

yürüttüm. En son, Hollanda’da yerleş�k, Türk ve yabancı ortaklı b�r gem� �şletmec�l�ğ� ş�rket�nde genel

müdürlük görev�n� yürüttükten sonra, 2015 yılında Türk�ye’ye döndüm.

Türk�ye’ye döndükten sonra, Türk Loydu Vakfı’ndaGem� Mühend�sler� Odası kontenjanından 2 yıl Yönet�m

Kurulu üyel�ğ� yaptım.Yönet�m Kurulu görev�nden sonra, Türk Loydu’nunuluslararasılaşma sürec�n�n öneml�

b�r b�leşen� olan IACS üyes� hal�ne gelme projes� kapsamında,kend� tekn�k personel�n�n yet�şt�r�lmes�

�şler�n� yürütmekle görevl� olan Eğ�t�m ve Vasıflandırma Bölümü’nün yönet�c�l�ğ�n� üstlend�m. Halen de bu

görev� yürütüyorum.

2. Bu alanda çalışmayı terc�h ederken s�z� mot�ve eden etkenler
nelerd�?
Dünyada den�z taşımacılığının yer� çok öneml�. Dünya t�caret�nde çok öneml� yer� olan ham madden�n,

yarı mamul ya da mamul maddeler�n�n b�r yerlerden b�r yerlere aktarılmasında den�z taşımacılığı �ş�n

k�l�t noktasıdır. Bu çözümü var eden her tür den�z aracının denet�m ve belgelend�rme faal�yetler�n�

yürüten klas kuruluşlarının, kural koyma ve uygulama yanı hep �lg�m� çekmekteyd�. Zaten k�ş�sel yapı

�t�bar�yle de s�stemat�k �şleyen şeylerle yakından �lg�lenmey� sev�yordum. Bu saydığım nedenlerden ötürü

klaslama �şler� bana hep caz�p görünmüştü.
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Öncel�kle klas, kavramsal olarak zorunlu b�r şey değ�ld�r, klası gerekl� kılan şey s�gorta kavramıdır.
B�rçok r�ske açık durumda olan den�z aracının maruz kalab�leceğ� r�skler�n gerçekleşme olasılığını
düşürme anlamında klas kavramı �şlev görür. S�gorta kuruluşları, muteber b�r klas kuruluşundan klaslı
olmayan b�r den�z aracını s�gortalamakta �steks�z olacaklardır. Bu anlamda, klas kavramı, den�z
taşımacılığının toplam r�sk yönet�m� bağlamında �şlev görür.

Olaya yen� �nşa aşamasından �t�baren bakmaya çalışalım. Süreç, gem� sah�b�n�n kend�s�ne b�r klas
kuruluşu seçmes�yle başlar. Bu seç�mde tamamen özgürdür. Seçt�ğ� klas kuruluşu �le, gem�s�n�n türüne,
n�tel�kler�ne ve �lave bazı özell�kler�ne göre b�r klaslama çerçeves� saptar. Buna klas notasyonu den�r.
Böylece, �nşa ed�lecek den�z aracının tab� olacağı kurallar bell� olur. Klas kuruluşunun net b�r şek�lde
tanımlı olan kurallarına tab� tekne ve mak�ne aksamı, muhtel�f donatım b�leşenler�, stab�l�te ve d�ğer
temel hususlara da�r tasarım detaylarını ve hesaplamaları �çer�r dokümanlar klasa sunulur. Klasın plan
onay b�r�m�, kend� alt d�s�pl�nler� �çer�s�nde bu dokümanları �nceler, kurallara uygunluğunu denetler ve
kurallara uygunluk sürec�n� sağlar. Böylece plan onay sürec� gerçekleş�r. Onaylı dokümantasyona göre
göre, yen� �nşa sürec�, klas sörveyörler�n�n gözet�m� ve denet�m� altında b�r tersanede yürütülerek,
klaslama tamamlanır. Gem�ye o gem�n�n klaslı olduğunu gösteren klas sert�f�kası ver�l�r ve gem�
çalışmaya başlar. Klas sert�f�kasının geçerl�l�k süres� �çer�s�nde de, gem�n�n klas kurallarına uygunluk
hal�n�n devam ett�r�ld�ğ�n� tey�t etmek �ç�n gene per�yod�k b�r çerçevede çeş�tl� sörveyler yürütülür.

SilyonSilyon  Sn. Erdal Gedikoğlu ile RöportajSn. Erdal Gedikoğlu ile Röportaj

3.  B�r yapının klaslama sürec� nasıl �şl�yor? B�raz b�lg� ver�r m�s�n�z?

4.  Klas kuruluşlarının Klaslama dışında, “statutory” (resm� mevzuat)
alanında da faal�yet gösterd�kler�n� b�l�yoruz. Bu alan ned�r, bu alanda
klas kuruluşlarının fonks�yonu ned�r?
B�r gem�, b�r ülken�n salt kend� hukuk� sınırları �ç�nde çalışıyor olab�leceğ� g�b�, uluslararası çerçevede
de yan� o ülken�n sınırları dışında da çalışab�l�r. Den�z taşımacılığı genel karakter olarak, uluslararası
n�tel�kl� ve çok b�leşenl�, karmaşık b�r toplam prosest�r.

Örneğ�n, b�r ülken�n l�manından b�r başka ülken�n l�manına yapılan b�r taşımacılık �ş�nde, yükün satıcısı,
yükü alıcısı, yükün taşıyıcısı, yükün broker�, bunların her b�r�n�n s�gortacıları ve s�gortalama proses�,
çevresel etmenler, gem�n�n �şlet�lmes� operasyonu oluşturan prat�k unsurlar, gem�n�n üzer�ndek�
personel�n uygulama performansı, çevresel f�z�ksel r�skler ve etmenler, çevreye etk�ler, gem�n�n kend�s�,
yükler�n yükleme ve tahl�ye operasyonları, çatışma r�skler�, yükün maruz kalab�leceğ� hasarlar, vb. bütün
bu elementler hep b�rl�kte, den�z taşımacılığı prat�ğ�n�n öneml� unsurlarıdır.

Bu unsurlar, den�z taşımacılığı uygulamasında b�r toplam karmaşık �l�şk� s�stem� yaratıyor. Bu �l�şk�
s�stem�n� düzenleyecek, bu �l�şk� s�stem�n�n b�leşenler� arasındak� hakları ve sorumlulukları tanımlayacak,
gem�ler�n sağlaması gereken tekn�k standartları, operasyonel alanda yer�ne get�r�lmes� gerekl� zorunlu
�ş ve �şlemler� tanımlayacak ve uygulatacak, b�r üst otor�ten�n kuracağı yasal b�r s�stemat�k �ht�yacı
ortaya çıkıyor. Bu �ht�yacı, yerel ölçekte, yan� bel�rl� b�r devlet�n kend� egemenl�k alanları �çer�s�nde o
devlet, sağlayab�l�r. Ancak, uluslararası ölçekte, b�r devlet�n “düzenley�c� otor�te” özell�ğ�, d�ğer
devletler�n kend� egemenl�k alanları �çer�s�nde geçerl� olamayacağı �ç�n, daha üst sev�yede b�r
“düzenley�c� otor�te” �ht�yacı ortaya çıkıyor.

20 yüzyıl başlarında, den�zc�l�kte ve t�carette �ler� devletlerce, böyle b�r üst otor�te oluşumu g�r�ş�mler�
oldu. Ancak, aynı zamanda bu g�r�ş�mlere öncülük eden devletler�n tarafları olduğu 1. ve 2. paylaşım
savaşları, bu g�r�ş�mler� gec�kt�rd�.

2. Dünya Savaşı’ndan B�rleşm�ş M�lletler’�n kurulması �le, başkaca b�rçok alanda olduğu g�b�, den�z
taşımacılığı alanında da global ölçekte geçerl� olacak şek�lde düzenley�c� hükümler�n� kurmak ve
�şlet�lmes�n� sağlamak amacıyla den�zc�l�ğ�n yasal statüdek� üst örgütü olarak IMO (Internat�onal
Mar�t�me Organ�zat�on) kuruldu.
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IMO, uluslararası den�zc�l�k prat�ğ�n�n daha emn�yetl� ve çevreye karşı daha az r�skl� hale gelmes�n�
sağlamak üzere SOLAS (Safety of L�fe at Sea), MARPOL (Mar�ne Pollut�on) ve Load L�ne g�b� bağlayıcı
sözleşmeler oluşturmaya başladı.

BM üyes� olmak yoluyla IMO’ya üye ülke statüsündek� devletler de, bu sözleşmeler� tanımak, kend� �ç
hukuklarının b�leşen� yapmak yoluyla, uygulamaya başladılar. Ancak, bu sözleşmeler�n gerekler�n� yer�ne
get�rmek bakımından oldukça �ler� düzeyde uzmanlık gerekt�ren �ç organ�zasyonları kurmak zorluğu
karşısında, IMO’da ben�msenen resm� b�r uygulama olarak, devletler�n, bu sözleşmeler�n gerekler�n�
yer�ne get�rme noktasında denet�m ve belgelend�rme uygulamasını, klas kuruluşlarını kend�ler� adına
yer�ne get�rmek üzere yetk�lend�rmes� şekl�nde b�r uygulama başladı.

Böylece, IMO’nun kuruluşuna nazaran, 150 yıldan fazla b�r geçm�ş uygulama deney�m� olan klas
kuruluşları, ayrı ayrı devletler tarafından yetk�lend�r�lmek yolu �le, uluslararası sözleşmeler�n uygulamasını
o devletler adına yürütür b�r fonks�yon hal�ne geld�ler.

SilyonSilyon  

5. Ülkem�zde Türk Loydu dışında b�rçok başka klas kuruluşları da
h�zmet vermekted�r. Pek� Türk Loydu olarak s�z�n farkınız ned�r?
Klaslama uygulaması, Lloyd Reg�ster �le b�rl�kte 1760 yılı �t�bar�yle başlıyor, arkasından, 19. yüzyılda
Alman, Fransız ve İtalyan klas kuruluşlarının kuruluşunu görüyoruz. Ardından 20. yüzyılda Rus Loydu ve
d�ğerler� eklend� ve 20. Yüzyıl sonlarına doğru, 1968’de, esk� zamanlardan ber� klas uygulamasında
bulunan 8 klas kuruluşu, b�r araya gelerek �ş b�rl�ğ� ve standard�zasyon stratej�s�yle Uluslararası Klas
Kuruluşları B�rl�ğ� (IACS)’ı kurdular. Günümüzde IACS, uluslararası operasyon �çer�s�nde bulunan gem�ler�n
yaklaşık %85’�n�n klaslamasını yapmaktadır.

Türk�ye, jeopol�t�k konumu sebeb�yle çok büyük önem arz ett�ğ� ve den�z taşımacılığı ana
güzergahlarından b�r�s� üzer�nde olduğu �ç�n, dünyadak� esk� ve deney�ml� klas kuruluşları uzun zaman
önce ülkem�ze geld�ler, ülkem�zdek� klas �ht�yaçlarına h�zmet sundular. B�z�m de klaslama alanında
kurumsal b�r yapı kurab�lmem�z �ç�n öncel�kle bu alanda yeterl� sayıda kal�f�ye �nsan gücünü yaratmış
olmaya ve den�zc�l�k prat�ğ�nde b�r toplam kurumsallaşmanın gerçekleşt�r�lmes�ne �ht�yacımız vardı. Bu
anlamda gerekl� atılımlar, ancak Cumhur�yet v�zyonu �le başlatılab�ld�. Hal�yle de b�r klas kurumu kurma
süreçler�, d�ğer klasların tar�hsel geçm�ş�ne nazaran oldukça gec�kt�.

Cumhur�yet v�zyonuyla �lerleme kaydeden den�zc�l�k, o dönemde kurulan kurumlarla modern anlamda
den�zc�ler ve mühend�sler yet�şt�rmeye başladı. Gem� �nşaatı alanında, modern anlamda b�r akadem�k
öğren�me 1940’larda geç�ld�ğ�n� görüyoruz.

Süreç devamı olarak 1954’te kurulan �lk mühend�sl�k meslek odası GMO, 1955 yılından �t�baren, m�ll� b�r
klas kuruluşu kurma �ş�n� kend�ne gündem ett� ve, uzun süren çalışmalar sonucunda GMO, 1962 yılında
Türk Loydu’nu kurdu.

Daha esk� zamanlarda kurulmuş klas kuruluşlarının daha fazla uzmanlık b�r�kt�rd�ğ� açıktır. Türk Loydu’nun
kend�s�ne göre daha esk� klas kuruluşlarından temel farkı geç kurulmuş olmasıdır. Yetk�nl�k bakımından
d�ğer klas kuruluşlarından çok fazla ger� kalır b�r yanı yoktur.

Sn. Erdal Gedikoğlu ile RöportajSn. Erdal Gedikoğlu ile Röportaj

6. Uyulması gereken kurallar yurt dışındak�ler �le aynı mı yoksa
Türk�ye’de başka kurallar da var mı?
IMO �ç�nde herhang� b�r hükmün zorunlu hale gelmes�n�n b�r s�stemat�ğ� vardır. IMO’ya bağlı olan Bayrak
�dareler�, bu hükümler� uygulamakla mükelleft�r. Bu uluslararası hükümler� ben�mseme ve yürütme yanı
sıra, bu hükümlerle çel�şmez n�tel�kte, kend� �ç hükümler�n� kurma hakları da kend� egemenl�k alanları
�ç�nde hep bak�d�r. 
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7. Sadece l�man ve tersaneler değ�l ulaşım, �malat, enerj�, savunma
sanay� g�b� alanlarda da h�zmet ver�yorsunuz. Bu h�zmet� vermek �ç�n
çok gen�ş b�r yetk�nl�k gerek�yordur. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Kuralların oluşumundan başlayarak, denet�mler�n yapılması ve belgelend�rme sürec�n�n tamamlanması,
akab�nde klaslılık hal�n�n sürdürümü ve gem�n�n hurdaya çıkarılmasına kadar klas kuruluşu, başarılı b�r
uygulama �ç�n yığınla konuyu ele almak zorundadır. 

Bunun �ç�n en öneml� gerek şart yetk�n olmaktır. B�z de bunu sağlamaya, yetk�nl�k kavramını �nşa
ed�lmes� gereken b�r şey olarak görüyoruz d�yeb�l�r�m. Teor�k eğ�t�m modüller�m�zle tekn�k personel�m�z�n
teor�k b�lg� düzeyler�n� yükselt�yoruz. Bu aşamada, gerekl� b�lg�lerle donattıktan sonra, uygulama
eğ�t�mler� ver�yoruz.

Global açıdan da arkadaşlarımızı uygun gördüğümüz sem�nerler�n ve çalışmaların �ç�ne katarak
yetk�nl�k sev�yem�z� daha üstte tutmaya çalışıyoruz.

H�zmet sürdürümü açısından çok etk�lend�ğ�m�z� söyleyemem. Ama sık sık of�s dışı ortamlara g�den,
kalabalıklar �ç�nde çalışan arkadaşlarımız olduğu �ç�n çalışma hayatı düzen� açısından etk�lend�k
d�yeb�l�r�m.

B�z�m g�b� kuruluşların olmazsa olmazı, �ş güvenl�ğ� yönet�m�d�r. Bu, b�z�m �ç�n zorunlu b�r şeyd�r. Azam�de
�lg�l� resm� otor�teler�n ve kend� uzmanlarımızın yönlend�rmeler� �le, bulaşı en aza �nd�recek çalışma
s�stemat�kler�n� uyguluyoruz.

Sürec�n başında ne g�b� b�r şeyle karşı karşıya olduğumuzu tam b�lmed�ğ�m�z �ç�n, katı önlemler aldık.
Bunun sonucunda da, h�zmet�n yer�ne get�r�lmes�n� engelleyen hususlar oldu. 

Ama şuan bütüncül anlamda farkındalık sev�yes� daha �lerde olduğu �ç�n yürütmede b�r engel
yaşamıyoruz. Faal�yetler durmadı, arkadaşlarımız �ş�n� yapmaya devam ett�. Başarılı b�r şek�lde
geç�r�yoruz d�yeb�l�r�m.

8.  Pandem� dönem�nde klaslama �şler� ne kadar etk�lend�?

Sn. Erdal Gedikoğlu ile RöportajSn. Erdal Gedikoğlu ile Röportaj

9.Türk gem� �nşa sanay�n� nasıl değerlend�r�yorsunuz?
Öncel�kle bu soruya Türk Loydu’nu tems�len değ�l, k�ş�sel değerlend�rmeler�m olarak cevap verd�ğ�m�
vurgulamak �ster�m.

Türk gem� �nşa endüstr�s� bugün bulunduğu noktadan çok daha �y� noktada olmalıydı ve bana göre
olab�l�rd� de. Den�zc�l�k stratej�k b�r �şt�r, en öneml� elementler�nden b�r� de gem� �nşadır. 

Devletler, kend� öznel koşullarına göre, kend� �ç mevzuatlarını da oluşturab�lmekted�r. Kend� s�yas�
egemenl�k alanı �çer�s�nde Avrupa B�rl�ğ�, bazı konularda, uluslararası s�stemat�kten daha katı kurallar
koyab�lmekted�r. Ülkem�z de den�zc�l�k alanında, b�r kısmı uluslararası gerekler�n �ç uygulama detaylarını
�çeren, b�r kısmı �se sadece kend� öznell�kler� doğrultusunda oluşturulmuş kend� �ç den�zc�l�k mevzuatı
sah�b�d�r.
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10. Türk armatörler�n daha çok Türk�ye bayraklı gem�ler kullanmasını
sağlamak �ç�n planlarınız var mı?
Bayrak gem�n�n s�c�l�d�r. B�r gem� sah�b�n�n bayrak seç�m�ne karar vermes�nde b�rçok unsur, b�rl�kte
etkend�r. 

Herhang� b�r Bayrak Devlet�’n�n genel ekonom�k/pol�t�k s�stemat�ğ�, gem� adamı uygulamaları, verg�sel
yaklaşımları, den�zc�l�k alanında gerek mevzuat altyapısı gerekse etk�n ve yetk�n b�r organ�zasyon
yapısı sah�b� olması, gem� sah�pler�n�n gem�ler�n� tesc�lleyecekler� bayrak devlet�n� seçmes�nde temel
faktörlerd�r.

Bu faktörler�n tümü Türk Loydu’nun yetk� alanı dışında hususlar olduğu �ç�n, Türk armatörler�n gem�ler�n�
mevcut durumdan daha fazla sev�yelerde Türk bayrağına kaydetmeler�n� sağlamaya dönük hususlar,
Türk Loydu’nun görev ve yetk� kapsamı dışında olan hususlardır.

Sn. Erdal Gedikoğlu ile RöportajSn. Erdal Gedikoğlu ile Röportaj

Klaslama �ş�, malum, uzmanlık demekt�r. İlk tavs�yem, hatta uyarım, b�r klas kuruluşunda çalışmaya, b�r
gel�şme alanı olarak bakmamaları olacaktır.

Öncel�kle, gem� mühend�sl�ğ� mesleğ�m�z�n uygulamasını, olab�ld�ğ�nce, �şte, yen� gem� �nşası
süreçler�nde, tasarım, tekne �malatı, sevk s�stemler�, ana ve yardımcı mak�ne s�stemler�, elektr�k
s�stemler�, yapısal ve akt�f yangın güvenl�ğ�, vb. bütün boyutlarıyla, en �ler� sev�yede yaşamaya
deney�mlemeye çalışsınlar.

Akab�nde, gem�ler�n tam�r bakım süreçler�n� yaşasınlar ve operasyonel anlamda, b�r gem�n�n nasıl ve ne
şek�lde b�r yaşam döngüsü yaşıyor olduğunu, prat�k yaşam �ç�nde öğrens�nler.

Den�zc�l�k prat�ğ�n�n, �şte, gem� sah�pl�ğ�, �şletmec�l�k kuruluşları, k�ralama operasyonları, s�gorta
kurumları vb. g�b� ana elementler�n�, olab�ld�ğ�nce tanısınlar.

Gem�ye ve den�z taşımacılığına da�r toplam b�r�k�mler� ortalama �y� sev�yelere çıkardıktan sonra klas
kuruluşlarını b�r çalışma alanı olarak düşünsünler.

11.İler�de klas kuruluşunda çalışmak �steyen öğrenc�lere ne g�b�
tavs�yeler ver�rs�n�z? Kend�ler�n� hang� yönde nasıl b�r yol �zleyerek
gel�şt�rmel�ler?

Sayın Erdal GEDİKOĞLU'na sorularımıza verd�ğ� cevaplar �ç�n teşekkür eder�z.

Den�zc�l�kte uzun vadel� ve makro planlar kurmamız ve yürütmem�z gerekmekted�r. Ben ülkem�z gem�
�nşa endüstr�s�n�n makro planları olduğunu düşünmüyorum. Adına ben�m m�kro-tersanec�l�k ded�ğ�m, çok
fazla sayıda küçük ölçekl� tersanelerden oluşan b�r gem� �nşa endüstr�m�z var. Bu s�stem�n b�leşenler�n�n
f�nansal gücü de çok büyük olamıyor.

Uygulama b�leşenler� olan tersaneler, GİSBİR (Gem� İnşa Sanay�c�ler b�rl�ğ�), Den�z T�caret Odası ve
mesleğ�m�z�n bütün akadem�k unsurları tersanec�l�ğ� stratej�k olarak algılamalı ve geleceğe da�r
anal�t�k projeks�yonlar kurmalıdır d�ye düşünüyorum.
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Gem� yapımının çok esk� çağlara dayandığı b�l�n�r. M.Ö. 1000-600 Fen�kel�ler�n güçlü b�r f�losunun
olduğunun b�l�nmes�n�n yanı sıra her yen� çağda den�zc� ülke sayısı artmış ve gem� yapımı büyük önem
kazanmıştır. Dem�r�n 1777 yılında, çel�ğ�n 1862 yılında gem� yapımında kullanılmaya başlaması ve 1821
yılında buhar mak�nalarının gem�lerde tahr�k s�stem� olarak uygulanmasının modern gem�c�l�ğ�n
başlangıcı olduğu söyleneb�l�r. Çeş�tl� alanlarda teknoloj�n�n gel�şmes� ve gem� �nşaatında kullanılması
gem�c�l�ğ�n bel�rl� zamanlarda öneml� safhalardan geçt�ğ�n� göstermekted�r. Tar�hten bu güne Dünya
t�caret�ndek� gel�şmen�n ve bugünkü dünya düzen�n�n oluşmasında gem�ler�n ve gem� yapımının etk�s�
oldukça büyüktür. ABD, Güney Kore, Japonya ve Norveç’�n yanı sıra b�rçok Asya ve Avrupa ülkeler�n�n
t�car� anlaşmalar ve s�yas� yaklaşımlarla rekabet ett�kler�n� göreb�l�r�z.

15. Ve 16. Yüzyıllarda Osmanlıların yanı sıra Portek�z ve İspanya güçlü donanmalara sah�p olmuşlar,
daha sonra Hollanda, Fransa ve İng�ltere ortaya çıkmıştır. İng�ltere, 18. yüzyıl ortalarından İk�nc� Dünya
Savaşı sonuna kadar, dünyanın en büyük t�caret f�losuna ve en güçlü donanmasına sah�p ülkes�d�r. ABD
kurulmasından bu yana �se , gem�ler ve gem� sanay�� ülken�n kalkınmasındak� öneml� yapı taşlarını
oluşturmuştur. Tersaneler teknoloj� üssü görev� görmüşlerd�r. ABD halen savaş gem�s� yapımında dünyanın
en önde gelen ülkes�d�r.

G E M İ  M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ  V E
G L O B A L L İ Ğ İ

Geçmişten Günümüze 
Dünyada ve Ülkemizde Gemi Mühendisliği

Güney Kore de gem� �nşa sektörünün doğuşu çok esk� tar�hlere dayanır. Japonya ve Ç�n arasında sıkışan
Kore, 600’lü yıllarda ağaç gem� �nşaatında ustalaşmış, 500 yıllık “Y� Hanedanı” (1392 - 1910) dönem�nde
sürekl� b�r den�z gücüne sah�p olmayı başarmış ve 16. yüzyılda dünyada metalden üret�lm�ş �lk gem�
f�losuna sah�p ülke olmuştur. Japonya �se 16. yy sonlarında kend�ler�ne karşı tüm den�z savaşlarını
kazanacak den�z gücüne ve teknoloj�k üstünlüğe sah�p olan Kore'ye zaman �ç�nde teknoloj�k üstünlük
sağlamayı başarmıştır. 1910 yılında Kore'y� tamamen �lhak etm�şt�r.

Güney Kore’n�n kalkınma sürec�n�n başından �t�baren devlet�n egemen sınıflarından ve çıkar
gruplarından mutlak olarak olmasa da görel� olarak bağımsız davranab�lmes� ekonom�k başarıyı get�ren
en öneml� d�nam�klerden b�r tanes� olmuştur. 1960 yılı önces�nde gerçekleşen toprak reformuyla bazı
sınıflar yok ed�lm�ş bazı sınıflar �se daha büyük b�r baskı altına alınmıştır. Chaebol gel�ş�m� desteklenm�ş,
bunlara büyük f�nansal kolaylıklar sağlanmış ve verg� teşv�kler� uygulanmıştır. 

Bunun karşılığında üret�mler�n�n bel�rl� b�r yüzdes�n� �hraç etmek ve üret�mler�n�n yerl� �çer�kler�n� bel�rl�
b�r zamanda bel�rl� sev�yeye get�r�lmes� g�b� performans kr�terler�ne uymaları �stenm�şt�r, uymayanlara
�se teşv�klerden mahrum bırakılarak kes�n b�r şek�lde cezalandırılmıştır. 1970’l� yıllarda �se Kore de gem�
araştırma enst�tüler�n�n kurulması, ün�vers�telerde gem� �nşa bölümler�n�n açılması, büyük fabr�kaların
kurulması, gem� �nşa sanay�s� teşv�k ve kalkınma planlarının hazırlanması , devlet�n ekonom�k yatırımları
g�b� gel�şmeler ülkede yerl� üret�m�n ve gem� �hracatının yapılmasının önünü açmasıyla çok büyük
sıçramaları da beraber�nde get�rm�şt�r. 90’lı yıllarda Japonya �le verd�ğ� mücadeles�n� kazanan Güney
Kore,1975 yılında dünyaya tesl�m ed�len gem�ler�n yalnızca 1.2’s�n� üret�rken 2000 yılından �t�baren
38.9’unu üreterek dünya l�derl�ğ�ne yükselm�şt�r. Güney Kore l�derl�ğ�n� 2000’l� yıllar boyunca korurken
�k�nc� sıraya düşen Japonya’yı, 2000’l� yılların başından �t�baren pazar payını hızla arttırmaya başlayan
Ç�n �zlemekted�r.

Yükselen Doğu
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Anadolu’da gem� yapım faal�yetler�n�n başlangıcı
Selçuk Türkler� zamanına kadar uzanmaktadır.
Ülkem�z�n çeş�tl� bölgeler�nde farklı beyl�kler
tarafından kurulan tersaneler�n ardından 16.
yüzyıldan 17. Yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı
İmparatorluğunun çeş�tl� yerler�nde 87 adet tersane
bulunduğu bel�rt�lmekted�r. İstanbul’un feth�n�n
hemen ardından Hal�ç’te İstanbul Tersanes�’n�n
kurulmasına g�r�ş�lm�ş; bu tersane Kanun� dönem�nde
gel�şt�r�lm�şt�r. Bugün Hal�ç, Cam�altı ve Taşkızak
tersaneler�n�n yer aldığı bölgedek� İstanbul
Tersanes�, o dönemde Gel�bolu’dan sonra ülken�n
�k�nc� büyük tersanes�d�r. Tersane �ç�nde 1773’de
Mühend�shane adı �le açılan okul, ülkem�z�n gem�
mühend�sl�ğ� dalında eğ�t�m veren �lk kurumudur ve
1789’da Mühend�shane-� Bahr�-� Hümayun adını alan
okul, günümüzün İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n
temel�n� oluşturmaktadır. 

Sektörde Ülkem�z
SilyonSilyon Gemi Mühendisliği ve GloballiğiGemi Mühendisliği ve Globalliği

donanmanın tüm �ht�yaçlarını karşılayab�len İstanbul
Tersanes�’n�n bu özell�ğ�n� g�derek kaybetmes�nde neden
olmuştur. Cumhur�yet dönem�nde, başlangıçta 1928’den
�t�baren Gölcük Tersanes�’n�n kurulmasına başlanmış;
tersane 1934’de yen�den projelend�r�lm�ş; İk�nc� Dünya
Savaşı neden�yle kes�nt�ye uğrayan çalışmalar 1942’den
sonra yen�den başlatılmıştır. 1950 - 1963 dönem�, kamu
tersaneler�n�n gel�şmes�, özel sektör tersaneler�nde ahşap
teknelerden çel�k gem� yapımına geçme dönem�d�r.
1963’den �t�baren planlı kalkınma dönem� başlamış olmakla
b�rl�kte, gerekl� tedb�rler alınmamış ve kaynaklar
sağlanmamış olduğundan sektör kararlı b�r gel�şme
gösteremem�şt�r. 1971-1973 arasında, özel sektör
tersaneler� yurtdışından s�par�ş almaya başlamış; 3 adet
ro-ro gem�s� Almanya’ya �hraç ed�lm�şt�r. 1974-1983
dönem�, gem� yapım sanay��m�z �ç�n altın yılları
oluşturmuştur. Den�zc�l�k Bankası’nın sektörü kred�lend�rmes�
sonucunda ser� halde yen� gem�ler yapılmıştır.1983’den
sonra sektörde görülen kr�z, kred�ler�n kaldırılması �le
tersaneler� zor durumda bırakınca; dış p�yasaya açılma
yolları aranmıştır. Bunun yanısırason10 yılda ülkem�z�n de
den�zc�l�k sektöründe gösterd�ğ� gel�şmeler ve başarılar
dünya gem�c�l�k sektöründek� yer�m�z� öneml� ölçüde
�y�leşt�rm�şt�r. Savunma sanay� ve gem� �nşa sanay�n�n
b�rçok alt b�r�m�nde serg�led�ğ�m�z eserler ve
düzenled�ğ�m�z tanıtımlar dünyadak� sıralamamızı hayl�
yukarıya taşımıştır.

19. yüzyılın sonlarından �t�baren çel�k malzeme ve buhar mak�nalarının gem� yapımında kullanılmaya
başlaması  ve  bunun  sonucu olarak  malzeme  tem�n�nde  ortaya  çıkan  dışa  bağımlılık  o güne  kadar

Haz ı r layan :  İ rem Y ı ld ı z
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RMS Queen Mary, 1936'dan 1967'ye kadar Kuzey Atlant�k Okyanusu'nda Cunard-Wh�te Star L�ne �ç�n

yola çıkan ve John Brown &Company tarafından Clydebank, İskoçya'da �nşa ed�len emekl� b�r İng�l�z

okyanus gem�s�d�r. Queen Mary, RMS Queen El�zabeth �le b�rl�kte Southampton, Cherbourg ve New York

arasında Cunard'ın planladığı �k� gem�l� haftalık ekspres serv�s�n�n b�r parçası olarak �nşa ed�ld�. İk�

gem�, 1920'ler�n sonlarında ve 1930'ların başında Alman, İtalyan ve Fransız ş�rketler� tarafından �nşa

ed�len ekspres süper gem�lere b�r İng�l�z cevabıydı.

Kral�çe Mary, 27 Mayıs 1936'da �lk yolculuğuna çıktı ve o Ağustos'ta Blue R�band'ı kazandı; 1937'de SS

Normand�e'ye unvanını kaybett� ve 1938'de yen�den ele geç�rd� ve 1952'de yen� SS Un�ted tarafından

alınana kadar el�nde tuttu. Devletler. İk�nc� Dünya Savaşı'nın patlak vermes�yle b�rl�kte, b�r b�rl�k

gem�s�ne dönüştürüldü ve çatışma sırasında Müttef�k askerler� dem�rled�.

Savaşın ardından, Queen Mary yolcu h�zmet� �ç�n yen�den yerleşt�r�ld� ve Kral�çe El�zabeth �le b�rl�kte,

başlangıçta �k� gem�n�n �nşa ed�ld�ğ� �k� gem�l� transatlant�k yolcu h�zmet�ne başladı. İk� gem�, 1950'ler�n

sonlarında jet çağının başlangıcına kadar transatlant�k yolcu taşımacılığı pazarına hak�m oldu.

1960'ların ortalarına gel�nd�ğ�nde, Queen Mary yaşlanıyordu ve zarara uğradı.

Gem� Hakkında

T A R İ H İ  G E M İ L E R
RMS Queen Mary

CunardL�ne �ç�n b�rkaç yıl azalan

kârın ardından, Queen Mary

1967'de resmen h�zmetten emekl�

oldu. En son 31 Ek�m 1967'de

Southampton'dan ayrıldı ve kalıcı

olarak bağlı kaldığı LongBeach,

Kal�forn�ya, ABD l�manına yelken

açtı. . Gem�, restoranlar, müze ve

otel �çeren tur�st�k b�r caz�be

merkez� olarak h�zmet vermekted�r.

Gem�, Ulusal Tar�h� Yerler S�c�l�nde

l�stelenm�şt�r. Ulusal Tar�h� Koruma

Vakfı, Queen Mary'y� Amer�ka Tar�h�

Oteller�'n�n b�r parçası olarak

kabul ett�.
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Gem�n�n adı, Kral V. George'un eş� Mary of Teck'ten alındı. Gem�ye fırlatılıncaya kadar, �s�m g�zl�

tutuldu. Efsaneye göre Cunard, gem�ler�ne "�a" �le b�ten �s�mler�n� verme geleneğ�n� sürdürerek, gem�ye

V�ctor�a adını vermey� amaçladı, ancak ş�rket tems�lc�ler� kraldan okyanus gem�s�ne İng�ltere'n�n "en

büyük kral�çes�" adını vermes� �ç�n �z�n �sted�ğ�nde, ded� eş� Mary of Teck çok sev�necekt�r

İs�m Clyde türb�nl� vapur TS Queen Mary'ye zaten ver�lm�şt�, bu yüzden Cunard sah�pler�yle b�r anlaşma

yaptı ve bu esk� gem�n�n adı Queen Mary II olarak değ�şt�r�ld�.

Queen Mary'n�n tasarımı, özell�kle Normand�e'n�n gövdes� makas şekl�nde, aerod�nam�k b�r yay �le

devr�m n�tel�ğ�nde olduğunda çok geleneksel olduğu �ç�n eleşt�r�ld�. Kruvazör kıçının dışında, B�r�nc�

Dünya Savaşı önces� dönemden Cunard selefler�n�n gen�şlet�lm�ş b�r vers�yonu g�b� görünüyordu. İç

tasarımı, çoğunlukla Art Deco olsa da, ultramodern Fransız gem�s�ne kıyasla ölçülü ve muhafazakar

görünüyordu. Queen Mary, taşınan yolcu sayısı bakımından rak�b�nden daha popüler b�r gem� olduğunu

kanıtladı

Queen Mary gem�s�nde bulunan tes�sler arasında, yolcu gem�s�nde �k� kapalı yüzme havuzu, güzell�k

salonları, kütüphaneler ve üç sınıfın tümü �ç�n çocuk kreşler�, b�r müz�k stüdyosu ve amf�, dünyanın

herhang� b�r yer�ne telefon bağlantısı, açık hava paddle ten�s kortları ve köpek kulübeler� bulunuyor. 

 Gem�dek� en büyük oda, üç katlı yüksekl�kte ve gen�ş sütunlarla sab�tlenm�ş olan kab�n sınıfı (b�r�nc�

sınıf) ana yemek odasıydı (büyük salon). Gem�de b�rçok kl�malı umum� oda vardı. Kab�n sınıfı yüzme

havuzu tes�s�, �k� güverte yüksekl�ğ�ne yayıldı

İç Tasarım

1940 yılının Mart ayında, Kral�çe Mary ve

Normand�e, Clydebank'tan yen� çıkan Queen

Mary'n�n yen� kardeş gem�s� Kral�çe El�zabeth

tarafından New York'ta b�rleşt�r�ld�. Müttef�k

komutanlar, üç gem�n�n de asker olarak

kullanılab�leceğ�ne karar verene kadar dünyanın

en büyük üç gem�s� b�r süre boşta kaldı.

Normand�e, askerl�k dönüşümü sırasında ateşle

yok ed�ld�. Kral�çe Mary, Avustralya'nın S�dney

kent�ne g�tmek üzere New York'tan ayrıldı ve

burada d�ğer b�rçok gem�yle b�rl�kte, Avustralya

ve Yen� Zelanda askerler�n� B�rleş�k Krallık'a

taşımak �ç�n b�r b�rl�k gem�s�ne dönüştürüldü.

İk�nc� Dünya Savaşı dönüşümünde gem�n�n gövdes�, üst yapısı ve hun�ler� lac�vert gr�ye boyandı. Yen�

reng�n�n ve yüksek hızının b�r sonucu olarak "Gr� Hayalet" olarak tanındı. Manyet�k mayınlara karşı

koruma sağlamak �ç�n, gövden�n dışına b�r manyet�kl�ğ� g�der�c� bob�n yerleşt�r�ld�. İçer�de, kamara

mob�lyaları ve dekorasyonu kaldırıldı ve daha sonra "standee" (katlanab�l�r) ranzalarla değ�şt�r�len üç

katmanlı (sab�t) ahşap ranzalarla değ�şt�r�ld�.

SilyonSilyon Tarihi Gemiler - RMS Queen MaryTarihi Gemiler - RMS Queen Mary
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Kanada'ya savaş gel�nler�n� tesl�m ett�kten sonra, Queen Mary ş�md�ye kadark� en hızlı geç�ş�n�

gerçekleşt�rd� ve Southampton'a yalnızca üç gün, 22 saat ve 42 dak�kada, ortalama 32 den�z m�l�n�n

(59 km / saat) b�raz altında b�r hızla ger� döndü. Onarımı tak�ben, Queen Mary ve Queen El�zabeth,

Cunard Wh�te Star'ın 1940'ların �k�nc� yarısında ve 1950'lerde �k� gem�l� haftalık ekspres h�zmet� olarak

transatlant�k yolcu t�caret�ne egemen oldu.

Queen Mary, 1967'de h�zmetten emekl� oldu. 27 Eylül'de, 3.112.000 yolcuyu 3.792.227 m�l (6.102.998 km)

üzer�nde taşıyarak 1.000'�nc� ve son Kuzey Atlant�k geç�ş�n� tamamladı. 1965'ten ber� kaptanı olan

Kaptan John TreasureJones'un komutasında, son olarak 31 Ek�m'de 1.093 yolcu ve 806 mürettebatla

Southampton'dan yola çıktı. Cape Horn çevres�ndek� b�r yolculuğun ardından 9 Aralık'ta LongBeach'e

vardı. Kral�çe El�zabeth 1968'de ger� çek�ld� ve Kral�çe El�zabeth 2, 1969'da transatlant�k rotayı

devraldı.

 Queen Mary, LongBeach tarafından satın alınınca n�tel�ğ� Jacques Cousteau’nun yen� L�v�ngSea

Müzes� �ç�n değ�şt�r�lmek üzere tem�zlenmes�ne karar ver�ld� ve müze alanı 37.000 metre kareye çıkmış

oldu. Bu amaçla b�rl�kte tüm kazan da�reler�n�n, ön mak�ne da�res�n�n, her �k� turbo jeneratör odasının,

gem� stab�l�zatörler�n�n ve su yumuşatma tes�s�n�n kaldırılması gerek�yordu. Bu tem�zl�k yapılırken

stab�l�ten�n de korunması �ç�n boş yakıt tankları çamurla dolduruldu. Kıçtak� mak�ne da�res� ve şaft yolu

korundu, üstel�k kalan alanın da depolama ve of�s alanı �ç�n kullanılmasına karar ver�ld�. 

Savaş süres�nce toplam 6 m�l (10 km) halı,

220 kasa ç�n�, kr�stal ve gümüş serv�s,

duvar halıları ve tablolar kaldırıldı ve

depolarda saklandı. Kamaralar, kab�n

sınıfı yemek odası ve d�ğer ortak

alanlardak� ahşap �şler� der� �le kaplandı.

Kral�çe Mary ve Kral�çe El�zabeth, savaşa

dah�l olan en büyük ve en hızlı b�rl�klerd�,

genell�kle tek b�r yolculukta 15.000 kadar

adam taşıyordu ve genell�kle konvoydan

ve refakats�z seyahat ed�yorlardı. Yüksek

hızları ve z�kzak rotaları, den�zaltıların

onları yakalamasını neredeyse �mkansız

hale get�rd�.

2 Ek�m 1942'de, Queen Mary yanlışlıkla eskort gem�ler�nden b�r�n� batırdı ve 239 can kaybıyla İrlanda

kıyılarında haf�f kruvazör HMS Curacoa'yı d�l�mled�. Queen Mary, Avrupa'dak� Müttef�k kuvvetlere

katılmak �ç�n 29. P�yade Tümen�'nden b�nlerce Amer�kalıyı taşıyordu. Den�zaltı saldırılarının r�sk�

neden�yle, Queen Mary h�çb�r koşulda durmaması emr� aldı ve sapı kırılarak �lerled�.

İk�nc� Dünya Savaşı Sonrası

SilyonSilyon Tarihi Gemiler - RMS Queen MaryTarihi Gemiler - RMS Queen Mary

RMS Queen Mary’n�n Dönüşümü

- 28 -



SilyonSilyon Tarihi Gemiler - RMS Queen MaryTarihi Gemiler - RMS Queen Mary

  Çıkan bazı sorunların ardından son söz hakkı sah�b� olan The Un�ted States Coast Guard, Queen

Mary’y� yapılan değ�ş�kl�klerle b�r b�na olarak kabul ett�. Dönüşüm sırasında öncek�nden daha yüksek b�r

sev�yede kırmızı su hattı boyasıyla yen�den boyandı. Ayrıca gem� bacası kaldırıldı çünkü hurda

malzemeler, motor ve kazan odalarından kaldırılmalıydı.

 D�ners Club, gem�n�n �lk k�racısıydı ve gem�y� b�r otele dönüştürdü. D�ners Club Internat�onal

satıldıktan sonra 1970 yılında D�ners Club Queen Mary de gem�y� feshett�. Temaya dayalı restoranlara

odaklı çalışan Spec�al�ty Restaurants ş�rket� de ertes� yıl ana k�racı olarak devraldı. A ve B

güverteler�ndek� b�r�nc� ve �k�nc� sınıf kab�nler�n�n çoğu otel odalarına, ana salonlar �le yemek odaları

da z�yafet alanlarına dönüştürüldü. Üst güvertede, sancak kordonu Lord Nelson ve Lady Ham�lton's

adında lüks b�r restoran ve kafeye sah�p olacak şek�lde kapatıldı. Göster�len tema, 19. yüzyılın

başlarından kalma yelkenl� gem�ler tarzındaydı. Ünlü ve zar�f Observat�on Bar da batı temalı b�r bar

olarak yen�den dekore ed�ld�.

 Ç�z�m odası, ders salonu, kütüphane, müz�k stüdyosu g�b� b�r�nc� sınıf odalar t�car� kullanım �ç�n

değ�şt�r�ld�, Sun Deck üzer�ne de �k� alışver�ş merkez� daha �nşa ed�ld�. Böylece t�caret alanı da artmış

olacaktı. B�r�nc� sınıf salon ve s�gara �çme odası yen�den yapılandırıldı ve z�yafet alanına dönüştürüldü.

İk�nc� sınıf s�gara �çme odası, b�r düğün şapel�ne ve of�s alanına bölündü. Sun Deck'te, zar�f Verandah

Gr�ll boşaltılıp b�r fast-food lokantasına dönüştürülürken, b�r zamanlar mürettebat odaları �ç�n

kullanılan boşlukta, Sports Deck'�n hemen üzer�nde yen� b�r lüks yemek mekânı oluşturuldu. İk�nc� sınıf

d�nlenme salonları gem�n�n yan taraflarına doğru gen�şlet�ld� ve z�yafet �ç�n kullanıldı. R güvertes�nde,

b�r�nc� sınıf yemek odası yen�den yapılandırıldı ve �k� z�yafet salonuna, Kral�yet Salonu’na ve W�ndsor

Odası'na bölündü. İk�nc� sınıf yemek odası, mutfak deposu ve mürettebat yemekhanes� olarak �k�ye

ayrılırken, üçüncü sınıf yemek odası başlangıçta depolama ve mürettebat alanı olarak kullanıldı. Ayrıca

R güvertes�nde, 1930'larda b�r kaplıcaya eşdeğer b�r�nc� sınıf Türk hamamı kompleks� kaldırıldı. İk�nc�

sınıf havuz da kaldırıldı ve bu alan başlangıçta of�s �ç�n kullanılırken, b�r�nc� sınıf yüzme havuzu, otel

m�saf�rler� ve z�yaretç�ler tarafından görülmeye açıktı. Modern güvenl�k kuralları ve doğrudan altındak�

alanın r�skl� yapısal bünyes� neden�yle, yüzme havuzu 1980'ler�n sonlarına kadar su �le doldurulmuş

olmasına rağmen dönüşümden sonra yüzme �ç�n kullanılamadı. Bugün havuz, sadece rehberl� turlarda

görüleb�l�yor ve otel �şletmec�ler� tarafından h�ç bakımı yapılmamış, terk ed�lm�ş durumda. Bugüne dek

gem�de h�çb�r �k�nc� sınıf, üçüncü sınıf veya mürettebat kab�n� sağlam bırakılmamıştır.

Tur�stler�n İlg�s�
 2 Kasım 1972'de PSA Hotel Queen Mary, �lk 150 konuk odasını açtı. İk� yıl sonra, 400 odanın heps�n�n

tamamlanmasıyla PSA,  1974'ten 1980'e kadar  Queen Mary Hyatt Otel�  olarak �şlet�len otel�  yönetmek

Hyatt Hotels'� get�rd�. 1980 yılına gel�nd�ğ�nde,

mevcut s�stem�n çalışmadığı ortaya çıktı. Gem�

her yıl şeh�r �ç�n m�lyonlar kaybed�yordu çünkü

otel, restoranlar ve müze üç ayrı �mt�yaz sah�b�

tarafından �şlet�l�rken, gem�ye şeh�r sah�pt� ve

rehberl� turlar düzenled�. Wrather Port

Propert�es, 1984'tek� ölümünden sonra,

mülkler�n�n Walt D�sney Company tarafından

satın alındığı 1988'e kadar tüm caz�be

merkez�n� �şlett�.
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  Kasım 2016'da LongBeach Şehr�, Queen Mary'n�n en öneml� onarımları �ç�n 23 m�lyon dolar ayırdı.

Pr�bon�c'�n karamsar sonucu, uyarıları "h�perbol�k" olarak n�telend�ren ve Kral�çe Mary'y� onarmak �ç�n

zaten yapılmış olan öneml� çalışmaya �şaret eden şeh�r yetk�l�ler� tarafından tartışıldı. Yangın güvenl�ğ�

onarımlarının mal�yet�, �lk tahm�nden olan 200.000 $'dan 5.29 m�lyon $'a fırlayarak, genel olarak

öneml� mal�yet aşımları yaşandı. 2015 yılında tesp�t ed�len kalan sek�z sorundan �k�s� "kr�t�k" olarak

kabul ed�l�yor - bu, gem�n�n çürümüş ve çökme tehl�kes� olan cankurtaran botlarının kaldırılmasını da

�çer�yor.

SilyonSilyon Tarihi Gemiler - RMS Queen MaryTarihi Gemiler - RMS Queen Mary

Durum

Efsaneler
T�me derg�s�, Queen Mary'y� "En İy� 10

Per�l� Yer" arasına dâh�l ett�.

Kamaralardan b�r�n�n, orada

öldürüldüğü �dd�a ed�len b�r k�ş�n�n

ruhu tarafından per�l� olduğu �dd�a

ed�l�yor. Queen Mary Hotel, esk� b�r

üçüncü sınıf kab�n olan B-340 su�t

odasını "kötü şöhretl�" olarak tanıtıyor.

Queen Mary ayrıca, Cadılar Bayramı

sezonunda faal�yet gösteren Dark

Harbor, korkunç or�j�nal h�kâyeler ve

karakterler �çeren "Hayaletler ve

Efsaneler", "Per�l� Karşılaşmalar Turu"

ve "Hayaletler ve Efsaneler" g�b�

turları, per�l� caz�be deney�mler�n�

�çeren b�r d�z� t�car� tur düzenler.

Haz ı r layan :  Emre  Ba l
& Ceren  Reyhan  Y ı ld ı zay
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Takımımız 2017 yılında Hydrocontest yarışmasına
katılım amacıyla Hdyros Vakfı’nın davet� üzer�ne
kuruldu. Yarışmaya 2018 yılının eylül ayında
katılım sağlandı.

Burada en temel şeyden bahsedecek olursak,

amacımız daha ver�ml� ve çevrec� den�z araçları
yapmak. Esk� aracımızın da ver�ml�l�k üzer�ne
h�drofo�ller� vardı. Her ne kadar çalışmalarımız
pandem� yüzünden yavaşlasa da yen� aracımız 

 yen�leneb�l�r enerj�yle, güneş paneller�yle,

h�drofo�le çalışacak.

İtü Hydros takımı ne zaman kuruldu?

F A K Ü L T E M İ Z D E K İ
P R O J E  T A K I M L A R I

İTÜ Hydros ile Soru Cevap
Takımın amacı ve hedefler� nelerd�r?

Takım çalışmalarınız nasıl �lerl�yor?
Aslında çok kalabalık b�r takım değ�l�z.

Ek�plenmem�z bu sene başladı. Tasarım ve
Mekan�k ek�b�m�z var, d�zayn ve anal�z
kısımlarından daha çok sorumlular. Elektron�k
ek�b�m�z b�raz daha �şlere araç üret�ld�kten
sonra dah�l oluyor. Sponsorluk ek�b�m�z var.
Sosyal medyaya �çer�k oluşturab�lmek �ç�n
Tanıtım ve Sosyal Medya ek�b�m�z var.Bugüne kadar olan çalışmalarınız

nelerd�r?
2018 yılında yarışmaya �k� adet tekne �le katıldık.

Bunlar �k� farklı etap �ç�nd�; hız ve yük. Yakamoz
�sm�ndek� �lk teknem�z h�drofo�ll�, hız etabı �ç�n
yaptığımız b�r tekneyd�. D�ğer teknem�z de yük
etabı �ç�nd�. Burada da 200 k�loluk b�r yükü
taşıyordu. Bu b�z�m �lk yarışmamızdı, o yüzden
�sted�ğ�m�z dereceler� elde edemed�k. İk�nc� yıl
daha hazır olduğumuz b�r seneyd� ama yarışma
�ptal ed�ld�. Sonrak� yıl Monaco Solar Boat
Challenge’a katılmaya karar verd�k. Yaz ayına
yet�şt�remed�ğ�m�z �ç�n katılamadık.2020 yılında
yarışma pandem� dolayısıyla �ptal ed�ld�. Ş�md�
2021 yılında Monaco Solar Boat Challenge’a
katılmak �ç�n hazırlanıyoruz. S�tes�ne bakarsanız
b�rçok farklı katagor�s� var. B�z�m katılacağımız
ş�md�l�k Solar Klas. Buraya tek araçla
katılacağız. Bu araç yaklaşık 4.5m büyüklüğünde,

6m2 güneş panel� olacak y�ne h�drofo�ll� ve
sürücülü b�r tekne olacak. Şu an bunun üzer�nde
çalışıyoruz.

Takımınıza  bu  konular  hakkında
deney�m�  olmayan  öğrenc�ler
katılab�l�r  m�?
Tab�� k� katılab�l�r. B�z�m �ç�n öneml� olan �stekl�
olmaları. B�z�m kapımız herkese açık. Takımımızın
öğrenc�lere en büyük get�r�s� b�r �ş� nasıl
yapacaklarını öğrenm�ş oluyorlar. B�r
programdan b�r şey ç�zecekler�nde "Ben bunu
b�lm�yorum." değ�l; "Ben bunu öğren�r�m."

demeye başlıyorlar. Çok fazla �nsanla
konuştuğunuz �ç�n �let�ş�m�n�z güçlen�yor ve
takımca çalışmayı öğrenm�ş oluyorsunuz.

İTÜ Hydros takımına sorularımıza verd�kler�
cevaplar �ç�n teşekkür eder�z...
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SilyonSilyon

İTÜ ROV ile Soru Cevap
Fakültemizdeki Proje TakımlarıFakültemizdeki Proje Takımları

İTÜ ROV Takımı ne zaman kuruldu?
Kurucularımız 2017 yılında, b�z�m katıldığımız
uluslararası b�r yarışmanın olay örgüsünü anlatan
b�r f�lmden etk�lenerek takımı kuruyorlar. 2017
yılında MateRov yarışmasında Türk�ye 1.s� olarak
Cal�forn�a Long Beach’de düzenlenecek olan
yarışmada ülkem�z� tems�l etmeye hak
kazanıyorlar. Burada 25 takımdan 23.lük
dereces� elde ed�l�yor.2018 yılında y�ne 1. olunup
Amer�ka’da 25 takım arasından 11. Olunuyor.
2019 yılında da yarışma sırasında yaşadığımız
elektron�k sorunlardan dolayı 2. Olduk.

Takımın hedefler� nelerd�r?
Şu an hedef�m�z kes�nl�kle MateRov’da Türk�ye’de
1. Olup Amer�ka’da �lk üçe g�reb�lmek. Fuarlara
katılıyoruz ve sualtına karşı b�r �lg� var.
Bursa’dak� sualtındak� b�r tar�h� eser�n Göbekl�
Tepe g�b� halka açılması düşünülüyor ve b�z�
orada görevlend�rmek �st�yorlar. Geçen yıl
fuarda enerj� bakanı Fat�h Sondaj Gem�s�nde
b�z�m yaptığımız ROV’un kullanılmasını �sted�
ama pandem�den dolayı �şler ertelend�. Y�ne
ASELSAN �le görüşmem�z oldu. Onlar Çanakkale
açıklarındak� Dumlupınar den�zaltısının
görüntülenmes�n� �sted�. Danışmamız B�lge Tutak
kutup araştırmalarında bulunuyor. B�z de o
koşullara uygun rov yapmak �st�yoruz. Sponsorluk
görüşmeler�ne g�tt�ğ�m�z tersaneler�n de b�zden
�stekler� oluyor. Tersane havuzundak� yer�n sualtı
har�tası çıkartılması g�b�.Şu anda da b�r Avrupa
B�rl�ğ� rov projes� var. Bu çalışmalarımızı
�lerlet�yoruz ,hedefler�m�z yapmak �sted�kler�m�z
bu şek�lde..

Takım  çalışmalarınız  nasıl
yürütülüyor?
B�z 4 alt ek�b�z. Mekan�k, yazılım, elektron�k,

organ�zasyon ek�pler�m�z. Yaklaşık 10 farklı
bölümden oluşuyor ek�pler. Ek�pler�m�z�n
koord�ne çalışması sonucu araç ortaya
çıkarmaya çalışıyoruz. B�z�m her zamank�
hedef�m�z kend� katma değerl� ürünler�m�z�
üretmek. Bunu da profesyonel b�r şek�lde
yapmaya çalışıyoruz. Olab�ld�ğ�nce yerl�,
kend�m�z� gel�şt�reb�lecek aynı zamanda �lerde
ülkem�ze katma değer olarak
kazandırab�leceğ�m�z şeyler üretmeye
çalışıyoruz.

Takımınıza katılmak �steyen
öğrenc�lerde nelere d�kkat
ed�yorsunuz?
Hazırlık veya 1.Sınıf olmasına ve �stekl� olmasına
çok d�kkat ed�yoruz. En öneml� şey �stekl� olması
d�yeb�l�r�z. Olab�ld�ğ�nce problemlerle
karşılaştıkça tecrübem�z� yen� üyelere
aktarmaya gayret ed�yoruz.

İTÜ ROV takımına sorularımıza verd�kler�
cevaplar �ç�n teşekkür eder�z...
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11 Aralık 1954'te İstanbul'da kuruldu.1954 yılında Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanunu'nun

yürürlüğe g�rmes�n�n ardından Türk Gem� Mühend�sler� Cem�yet� tarafından kurulan Türk�ye'n�n �lk

Mühend�sl�k Meslek Odası'dır.

G M O  H A K K I N D A
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

Gem� İnşaatı Mühend�s�

Gem� Mak�neler� Mühend�s�

Gem� İnşaatı ve Gem� Mak�neler� Mühend�s�

Gem� İnşaatı ve Den�z Mühend�s�

Den�z Teknoloj�s� Mühend�s�

Gem� Konstrüks�yonu Mühend�s�  üye olab�l�r.

Meslek� etk�nl�kte bulunan tüm,

GMO ne zaman kuruldu?

K�mler üye olab�l�r ?

Gem� Mühend�sler� Odası’nın v�zyon ve m�syonu ned�r ?

meslek onurları �le hak ve yetk�ler�n� korumak,

ortak meslek� gereks�n�mler�n� karşılamak,

mesleksel etk�nl�kler�n� kolaylaştırmak,

b�rb�rler� �le ve halkla �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve güven� hak�m kılmak üzere meslek d�s�pl�n�n� ve

ahlakını korumak,

kamu yararına uygun olarak gel�şmes�n� sağlamak,

�lg�l� olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �l�şk�lerde bulunmak ve mesleğ� tems�l etmek,

çıkarlarını ve meslek alanlarını �lg�lend�ren konularda eğ�t�m, araştırma, �nceleme vb. faal�yet ve

g�r�ş�mlerde bulunmak, sonuçlarını yayın, kongre, sempozyum vb. yollarla üyeler, �lg�l�ler ve toplumla

paylaşmak ve meslek alanını ve mesleğ�n uygulamasını düzenlemek üzere her türlü yasal mevzuatı

hazırlamak ve yürürlüğe koymaktır.

Odamız v�zyonu:

“Gücünü üyeler�n�n katılımından ve b�l�m�n yol göster�c�l�ğ�nden alan, emekten yana, özgün ve �ler�c�

yaklaşımlarıyla saygın b�r meslek örgütü olmak.”

Odamız m�syonu:

Gem� mühend�sler�n�n;

Gem� mühend�sl�ğ� mesleğ�n�n;
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Kamunun ve ülken�n çıkarlarının sağlanmasında, ülken�n gem� mühend�sl�ğ� h�zmet� kapsamına g�ren
bütün alanlarda kalkınmasında, mesleğ�n gel�şmes�nde, üyeler�n�n meslek onurları �le hak ve yetk�ler�n�n
korunmasında gerekl� gördüğü tüm g�r�ş�m ve etk�nl�klerde bulunmak,
Ülke ve meslek çıkarları �le �lg�l� �şlerde resm� ve d�ğer kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak gerekl� yardımlarda
ve öner�lerde bulunmak; meslekle �lg�l� bütün yürütme kurallarını hazırlamak; gem� teknes�, mak�nes� ve
donanımı �le göl, neh�r, l�man ve den�zlerde b�lumum mak�nel� veya mak�nes�z ahşap, çel�k, f�berglas,
alüm�nyum, beton ve d�ğer malzemelerden yapılan yüzer araçların yapımı, dönüşümü ve onarımı
konularında ve bunlarda kullanılan malzeme, teçh�zat ve araçlarla �lg�l� normları, tekn�k şartnameler�,
t�p sözleşmeler�, tersane ve fabr�ka �şletme organ�zasyon yöntemler�n�, ver�ml�l�ğ� artırıcı s�stemler� ve
benzer konuları tekn�k esaslar �çer�s�nde yapmak, kurmak, değ�şt�rmek ve yen�leşt�rmek, uygulanmasını
denetlemek,
Den�z ulaştırma h�zmetler�nde ulusal çıkarları en yüksek düzeye ulaştıracak yönde �nceleme ve
araştırmalar yaparak bu konuda ulusal b�r pol�t�ka saptanmasına yardımcı olmak; buna paralel olarak
gem� yapım sanay�n�n de ulusal b�r pol�t�kaya kavuşturulması yönünde Bakanlık ve �lg�l� kuruluşlara
öner�lerde bulunmak; bu konuları t�t�zl�kle �zlemek ve çalışmaları sürdürmek,
Yukarıda sayılan amaç ve görevler�n yer�ne get�r�lmes�nde kullanılmak üzere her türlü k�tap, gazete,
derg�, bülten, v.b. yayınları yapmak, belgeler� toplamak,
 Uzmanlık alanı �le �lg�l� tüm konularda yargı, yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara
katılmak; görüş ve öner�ler�n� b�ld�rmek ve açıklamalarda bulunmaktır.

Den�z Teknoloj�s� Mühend�sl�ğ� Meslek Ana Dalı Kom�syonu
D�j�tal Dönüşüm Kom�syonu
Gem� D�zaynı Konusunda Teşv�k ve Destekler� Araştırma Kom�syonu
İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Kom�syonu
Kadın Kom�syonu
Öğrenc� Kom�syonu
Sosyal Etk�nl�kler ve Fotoğrafçılık Kulübü Kom�syonu
Yayın Kom�syonu
Yerl�leşt�rme Kom�syonu
Yönetmel�k ve Uygulamaları Değerlend�rme & Meslek� Denet�m ve Büro Tesc�l Kom�syonu

olmak üzere 10 kom�syondan oluşmaktadır.

Gem� Mühend�sler� Odası’nın amaç ve görevler� nelerd�r?

SilyonSilyon TMMOB Gemi Mühendisliği Odası HakkındaTMMOB Gemi Mühendisliği Odası Hakkında

GMO kaç kom�syondan oluşmaktadır ?

Yurtdışı bağlantıların gel�şt�r�l�p ortak toplantılar yapılması
Öğrenc� Çalıştayı organ�zasyonu yapılması
Kom�syona sosyal medya etk�n kullanılması,
Okullarda Kar�yer günler�n�n düzenlenmes�
Öğrenc�ler�n eks�k konuların tamamlanması �ç� sem�ner ve kurs açılması
Öğrenc�ler arasında sosyal etk�nl�kler düzenlenmes� (kürek yarışları, turnuva vs.)

Öğrenc� kom�syonu, mühend�sl�ğ� ve TMMOB Gem� Mühend�sler� Odasını öğrenc�lere tanıtmak,

etk�nl�klerle öğrenc�ler�n sosyal, kültürel, sanatsal gereks�n�mler�n�n karşılanmasına, oluşacak ürünler�n

sunulmasına ve yayılmasına, Öğrenc�ler arasında etk�leş�m ve kaynaşmayı sağlamak amacı �le

kurulmuştur

 Kom�syonun 47. Dönem Temel Faal�yet Konuları:

Öğrenc� Kom�syonu neler yapmaktadır ? 

Haz ı r layan :  Se l �n  Türkkan
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https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/deniz-teknolojisi-muhendisligi-meslek-anadali-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/dijital-donusum-komisyonu
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/gemi-dizayni-konusunda-tesvik-ve-destekleri-arastirma-komisyonu
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/kadin-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/kadin-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/ogrenci-komisyonu
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/ogrenci-komisyonu
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/sosyal-etkinlikler-ve-fotografcilik-kulubu-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/sosyal-etkinlikler-ve-fotografcilik-kulubu-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yayin-komisyonu-2
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yayin-komisyonu-2
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yerlilestirme-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yerlilestirme-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yonetmelik-ve-uygulamalari-degerlendirme-ve-mesleki-denetim-ve-buro-tescil-komisyonu-1
https://www.gmo.org.tr/komisyonlar/yonetmelik-ve-uygulamalari-degerlendirme-ve-mesleki-denetim-ve-buro-tescil-komisyonu-1
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Bu yazıda oluşturulan Excel dosyasından AutoCAD programına d�rekt olarak gem�n�n en kes�tler�n�

ç�zd�rmey� göstereceğ�m. Öncel�kle Excel ve AutoCAD’�n ‘.’ ve ‘,’ kullanımındak� farklılıktan dolayı Excel�n

system seperator ayarlarını değ�şt�rmem�z gerek�yor. Bunu F�le -> Opt�ons- > Advanced kısmından

bulab�l�rs�n�z. Sonrasında 'dec�mal seperator'ı ‘.’ yaparak programları b�rb�r�yle uyumlu hale get�r�yoruz.

PROGRAM KISAYOLLARI
Excel'den CAD'e Veri Aktarma

Sonrasında offset tablosunu ve su hattı yüksekl�kler�n� Excel'e aktarmalıyız.
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Yarı gen�şl�kler ve su hatları AutoCAD'de b�z�m x ve y eksenler�m�z� bel�rl�yor, ve bunları b�rleşt�rmeden

önce hang�s�n�n hang� eksene yerleşt�receğ�m�z� b�lmem�z lazım. Offset tablosunda bulunan değerler

b�z�m x değer�m�z, su hatları �se b�z�m y değerler�m�zd�r. Bundan sonrak� kısımda b�z�m x ve y değerler�n�

b�rleşt�rmem�z lazım ve bunu b�rden farklı yöntemle yapab�l�r�z. Bunlardan b�r� CONCATENATE

fonks�yonudur. Formülü yazdığımız hücrede seçt�ğ�m�z hücreler� b�rleşt�r�r ve yazar. Ancak araya ‘,’

eklemez. Bunu b�z�m eklemem�z gerek�yor ve bu yüzden bu formülün kullanılma şekl� şöyled�r:

=concatenate(B6;”,”;L3). Burada B6 ve L3 örnektek� hücreler�n adı olduğu �ç�n onları yazdım, formülün

yaptığı şey �se önce B6 hücres�n� sonra L3 hücres�n� alıp arasına ',' koyduktan sonra tek hücreye

yazmak. Burada “,” kısmında tırnağın �ç�ne ne yazarsak formül �lk hücreden sonra onu yazar.

Burada d�kkat etmem�z gereken şey m�dsh�p'ten baş bodoslamaya kadar olan kısım tekn�k res�mde sol

tarafa ç�z�l�r. Bundan dolayı m�dsh�p'ten sonrak� postaların değerler�n� negat�f değerde g�rmel�y�z. 

SilyonSilyon Program Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri AktarmaProgram Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri Aktarma  
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Bunu yapmanın başka b�r yolu da '  ' sembolünü kullanmaktır. Bunu da kullanmak �ç�n '$' kullanacağız.

Bu komutun kullanılma şekl� =B6   ”,”   L$3 tür. 

Burada yapmamız gereken şey hücrey� sağ alttak� kareden aşağı ve sağa doğru sürüklemek, böylel�kle

d�ğer değerler �ç�n Excel formülü otomat�k olarak yazacaktır, ancak L3’te $ �şaret� olması d�kkat�n�z�

çekm�ş olab�l�r, $’ın amacı hücrey� sağ alttan aşağı doğru sürükled�ğ�m�zde alttak� hücre �ç�n su hattı

değer�n� L3’ten değ�l L4’ten alacaktı, 3’ün önüne ‘$’ �şaret� koyulması y �ç�n değer alımını 3. sırayı

sab�tlemek anlamına gel�r.

SilyonSilyon Program Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri AktarmaProgram Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri Aktarma  
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Ş�md� yapılması gereken AutoCAD’e ç�zd�r�rken hata oluşturacak şeylerden kurtulmak. Mesela offset

tablosuna bakarsak 0’ıncı postada yarı gen�şl�kler 4. Su hattında başlıyor, yan� öncek� değerler�n varlığı

ç�z�mde hatalar oluşturucaktır, o yüzden 0 ve 20. yarı gen�şl�klerdek� 0’lı değerler� s�lmem�z gerek�r.

Burada tüm satırların başına büyük harflerle SPL yazılır.

Bunun dışında �lk öncel�ğ�m�z baş ve kıç bodoslamayı ç�z�p baş ve kıçın d�kmeler� kest�ğ� noktayı

bulmaktır. Bunları bulduktan sonra 0 ve 20. Postaları doğru şek�lde ç�zeb�l�r�z.

SilyonSilyon Program Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri AktarmaProgram Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri Aktarma  

Ağ ç�zg�ler�n� ç�zd�kten sonra exceldek� tablo yanında en az b�r boş hücrey� de kopyalanıp

AutoCAD'dek� formül çubuğuna yapıştırılır. SPL’y� büyük harflerle yazmamızın hem de en az 1 boş hücrey�

kopyalamamızın gerekl�l�ğ�, AutoCAD’�n formül çubuğuna yapıştırdığımızda her satırda postayı b�t�r�p

b�r sonrak� postayı ç�zmes� gerekt�ğ�n� anlatmak �ç�nd�r.
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Son olarak 10. Posta 'm�rror' komutu �le sol tarafa da ç�z�l�r ve posta ç�z�m� sonlandırılır.

SilyonSilyon Program Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri AktarmaProgram Kısayolları - Excel'den CAD'e Veri Aktarma  
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Elbette b�lg�sayar programları bugünkü çağda öneml� ama serbest elle ç�z�m yapab�lmek, perspekt�f

algılayab�lmek ve özell�kle tasarı geometr� b�lg�s�yle düşüneb�lmek ed�n�lmes� gereken becer�lerd�r.

Gövde formu oluşturmak ve temel hesapları çabuk çıkarab�lmek �ç�n Maxsurf (ve alt uygulamaları),

genel tasarım, şek�ller, renkler, vb. �ç�n Rh�noceros, tekn�k (2 boyutlu) ç�z�mler� üreteb�lmek �ç�n de

Autocad (ve benzerler�) kullanılmaktadır. CFD anal�zler, h�drod�nam�k s�mülasyonlar ve sonlu eleman

yapısal anal�zler amaçlı ve �malata yönel�k parametr�k (Sol�dworks, Cat�a) programlar da kullanılıyor.

Aşağıda yazacağım g�b� den�z ve tekne görgüsü (mümkünse yelken eğ�t�m�) öneml� altyapılar olarak

kabul ed�lmel�d�r.

1.  Yat tasarımcısı olmak �steyen mühend�s adaylarına sah�p olması
gerekt�ğ� donanımlar hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z? (Hang� b�lg�sayar
programları hakkında b�lg�s� olması gerekmekte, ne tür özell�klere
sah�p olması gerekmekte vb.) 

R Ö P O R T A J
Sn. Osman Tanju KALAYCIOĞLU
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Daha büyük özel �malat (custom) veya yarı özel (sem�-custom) yatlarda İtalya, Hollanda ve (özell�kle az

sayıda ama çok büyük ebatlarda) Almanya öne çıkmaktadır. Ser� üret�m teknelerde �se Fransa, İtalya,

Almanya ve İng�ltere büyük adetlere ulaşab�lmekted�r. Ancak hem kend� markaları hem de (batı Avrupa

markaları �ç�n) fason �malat veya yarı mamul teknelerde Polonya g�derek yükselmekted�r. Tekne

adetler� ve kapsamı olarak tüket�c� yönünden bakarsak en büyük pazar açık ara A.B.D.’d�r. Ş�rket

�s�mler�ne g�rmek �stem�yorum ama hedef göstereb�l�r�m: kal�te konusunda geçmem�z gereken ülke

Hollanda’dır. M�rasımız olarak kabul ett�ğ�m�z Türk�ye kıyılarındak� tekne yapımcılığı tar�h� Hollanda

dah�l Dünya’dak� çoğu ülkeden esk�d�r. Bu geleneğ�n üstüne b�z�m nes�l çağdaş yat sektörümüzü kurdu -

s�z�n nes�l kal�te (n�tel�k) olarak b�r�nc� sıraya taşıyacaktır. Lutfen şoven�st olmadan bu b�rl�kte

yakalanab�lecek başarıya hırsla koşun…

B�z�m nes�l çok yönlü çalıştı (�şç�den - tersane patronuna kadar gen�ş b�r yelpazede). S�zler hemen

olmasa da b�r uzmanlaşmaya odaklanmalısınız. Örneğ�n b�z�m of�sten ayrılan b�rkaç arkadaş b�z�m g�b�

genel yat tasarımı yapmaktansa değ�ş�k uzmanlık dalları seçt�ler: ses ve t�treş�m mühend�sl�ğ�, mak�ne-

tes�sat donatım (tasarım) mühend�sl�ğ�, metal konstrüks�yon 3 boyutlu modelleme mühend�sl�ğ�, yat

sörveyörlüğü (serbest veya klas �ç�n), vb. 

Çok ayrıntıya burada g�rmeyeceğ�m ama ben�m �lg� göstermeler�n� çok arzu ett�ğ�m b�r sektör yat yan

sanay�s�d�r. Sektörümüzün dışa bağımlılığını azaltmak �ç�n bu konuda �lerlemem�z ve büyümem�z stratej�k

gerekl�l�kt�r. Burada da tasarım ve mühend�sl�k hayat� unsurdur. 

Brokerl�ğ�n meslekte erken yapılab�lecek b�r uğraş olduğunu düşünmüyorum.

SilyonSilyon Sn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile Röportaj

2.  Yat sektörünün durumu hakkında b�lg� ver�r m�s�n�z? Yat sektöründe
hang� ülkeler ön planda? Sektörün Türk�ye’de ve dünyada l�der ş�rketler�
k�mlerd�r? Bu ş�rketler� s�z de başarılı buluyor musunuz? Yat sektöründe
kar�yer yapmak �steyen öğrenc�lere tavs�yeler�n�z nelerd�r?

3. Çalışma ve ekonom�k şartlar göz önüne alındığında genç
mühend�slere yat sektörünün hang� alanında çalışmalarını öner�rs�n�z?
(D�zayn, saha, broker vb.)
Her alanını önereb�l�r�m, çünkü

başarının k�ş�n�n kend� becer�ler�n�n,

çalışma arzusunun, sabrının ve

şansının ortak sonucu olarak

geleceğ�ne �nanıyorum. Her genç

mühend�se b�r süre yarı-zamanlı da

olsa saha deney�m� ed�nmes�n�

öner�r�m. Özell�kle ayrıntı tasarımı

alanında bakış açıları gel�ş�r -

İng�l�zler�n dey�m�yle ‘somun-cıvatayı’

elleyerek tanıyab�l�rler.
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Çeş�tl� sebeplerden hemen etk�len�p yat tasarımından uzaklaşan arkadaşlar zaten bu konuyla h�ç

�lg�lenmes�nler. Bu konuda çalışmak �steyen gençler kalpler�n� ve duygularını da ortaya koymak

zorundalar. Artı o ş�rketlerde çalışarak da yat tasarımına g�rm�ş olab�l�rs�n�z, yan� ‘çıraklığa’

başlayab�l�rs�n�z. Sonra eğer emekler�n�z ve becer�n�z yeterl� �se o ş�rkette daha üretken konumlara

geleb�l�rs�n�z. Kusura bakmayın da b�r-�k� yıl deney�ml� b�r mühend�se c�dd� mal�yetlere çıkacak b�r

teknen�n tasarımı �ç�n güven�lmes�n� beklemey�n. Emek �ç�n harcanan zamana ve deney�me her koşulda

saygı göster�n.

Tasarım peçete dah�l kağıt üzer�nde b�r esk�z olarak b�le başlayab�l�r. Geleneksel tasarım-mühend�sl�k

çember� etrafında dolana dolana olgunlaşır. Deney�me (veya benzer tekneye) göre bazı adımlar çabuk

atlanab�l�r. Heps�n� örnek olarak anlatıyorum - başka yöntem ve programlar da kullanılmaktadır. Önce

Maxsurf’te gövde formu oluşturulur, ben güverte ve üst yapıları da kabaca modell�yorum. Bu forma göre

güverte yerleş�mler� �le taslak genel plan çalışmasına geç�l�r. Kamaralar düzenlen�rken, mak�ne(ler),

tanklar ve tekn�k alanları da unutmamalıdır. B�r veya b�rkaç yapı kes�d� çalışılması alabandalarda ne

kadar yer kaybed�leceğ� hususunda yol göster�r. Aralarda ağırlık hesabının sabırla çıkarılması olmazsa

olmazdır. Ağırlık merkez�n�n yer� ağırlık kadar öneml�d�r. Tekrar forma ger� dönüp tr�m ve stab�l�teye

bakmak gerek�yor. Böyle gelg�tlerle stab�l�te ve tr�mde en uygun durumu yakalamak �ç�n formla ve daha

çok ağırlıkların dağılımıyla oynayarak devam eder. D�ğer yandan Rh�no model oluşturularak teknen�n dış

görüntüler�ne ulaşılmaya çalışılır. Arada müşter�den veya üret�c�den ger� beslemeler alınarak tasarım

g�tt�kçe olgunlaştırılır. Elbette mal�yet tekn�k b�r konu olmasa da karar mekan�zmasının çok etk�n b�r

unsurudur - tasarımcı tarafından göz ardı ed�lemez. İç yerleş�m ve donatım başlı başına ayrı kulvarda

ama ana tasarımla elele yürümek zorunda olan b�r tasarım çalışması gerekt�r�r.

4. Yapılan yat tasarımlarında kalıp d�zaynların kullanıldığı bu d�zaynları
da bell� ş�rketler�n yaptığı bu nedenle de yat tasarımında �ş yapmanın
daha doğrusu etk�n çalışmanın sadece bu ş�rketlerde çalışarak mümkün
olab�leceğ� söylen�yor. Bunu gerekçe gösteren mühend�s adayları da
okulun son yıllarında çalışacağı alanı bel�rlerken yat tasarımından
uzaklaşıyor. S�zce bu söylemler�n b�r gerçekl�ğ� var mıdır? 

SilyonSilyon

5.  Yat d�zaynının aşamalarını anlatab�l�r m�s�n�z?

Sn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile Röportaj
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SilyonSilyon

6. Yapılan d�zaynlar �nter�or ve exter�or olarak �k�ye ayrıldığını
b�l�yoruz. Yatların �ç tasarımında da gem� mühend�sler� çalışab�l�r m�?

Elbette çalışab�l�r. Dünyada ve

Türk�ye’de yat tasarımı tar�h�n� oldukça

�ncelem�ş b�r� olarak kes�n olarak

söyleyeb�l�r�m k� çok başarılı yat

tasarımcısı olup resm� b�r mühend�sl�k

eğ�t�m� almamış çok sayıda örnek

mevcut. Ancak neredeyse tamamı çok

küçük yaşta ya a�leden ya çevreden

den�z, den�zc�l�k, tekneler ve yelkenle

tanışmışlar. Yan� aslında mühend�sl�k

altyapı eks�kler�n� ‘alaylı’ ded�ğ�m�z

gelenek  -  kültür  -  deney�m      karışımı 

Elbette alab�l�r - örnek olarak kend�m� göstereb�l�r�m.

Tamamen düz b�r gem�-�nşa eğ�t�m� aldım. Yatçılık �le �lg�l�

b�r�nc� sınıfta sadece b�r kültür makales� yazdım. O amaçla

aldığım (yatçılık tar�h�n� o günkü -70’lere get�ren) k�tap

daha sonra gözümü çev�rd�ğ�m ufuklar �ç�n pusula oldu.

Tasarım b�r sevda yoludur, enerj�s�n� kalpte yanan ateşten

alır. Yat tasarımı yapab�lmek �ç�n gem� mühend�sl�ğ� eğ�t�m�

şart değ�ld�r (yukarıda bel�rtt�m). AMA elbette tasarımın da

b�r eğ�t�m� var. Eğer usta olup kafanızdak� tasarımı

üretem�yorsanız, b�r şek�lde tasarımınızı �malatçılara �letmek

zorundasınız - bu da çeş�tl� ç�z�m yöntemler�yle

olab�lmekted�r    (devamı  8.  soruda).    Gem�   mühend�sl�ğ� 

7.  Gem� mühend�sler� olarak aldığımız eğ�t�m daha çok tekn�k b�lg�ler�
kapsamakta. Gem� mühend�sl�ğ�nden mezun b�r� tasarımda etk�n rol
alab�l�r m�? 

eğ�t�mler�nde tasarımın tekn�k kısmı �ç�n altyapı ver�lmekted�r. Ancak kültür, den�zc�l�k, ayrıntı

ergonom�s�, malzeme b�lg�s� ve estet�k konuları farklı yönlerd�r. Bunları tasarımcı adayı okuyarak,

araştırarak ve ‘çırak’ olarak çalışarak donanmak zorundadır. 

Sonuç olarak gem� mühend�sl�ğ� eğ�t�m� yat tasarımı yapab�lmek �ç�n en öneml� unsurdur ama yeterl�

değ�ld�r.

Sn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile Röportaj

b�r�k�mle doldurdular. Örneğ�n yelken yarışçısı olup daha hızlı tekne yapmak �ç�n çevrede, rak�plerde,

dünyada neler olduğunu gözlemlemek, bazı yen� f�k�rler� denemek çok tasarımcıya kapılar açmıştır. Bu

konuyu neden açtım: ters� b�r yaklaşımla mühend�sler de yat �ç tasarımında uzmanlaşmayı seçeb�l�rler.

Ama geleneksel gem� �nşa eğ�t�m�nde olmayan b�lg�, görgü ve kültürle kend�ler�n� donatmak zorundalar.

Kısa sürel� b�rkaç yatta gem�c� olarak çalışmalarını ş�ddetle salık ver�r�m. En öneml� konu yat

ergonom�s�n� anlayıp değ�ş�k teknelere uygulamasını yapab�lmey� öğrenmekt�r. Çok bas�t b�r örnek:

merd�ven ve koltuk kara m�mar�s�nden çok otomot�v g�b� düşünülmel�. Formüle ed�lmes� çok zor. Müşter�

kısa boylu Ç�nl� m� uzun boylu kuzey Avrupalı mı?
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çok kardeşler�m�z g�tt�ler - ama bunlar yet�şm�ş elemanlardı. Ş�md�l�k mutlu olduklarını düşünüyorum.

Yen� mezunların kolay �ş bulab�lmeler� �se düşük b�r olasılık.

SilyonSilyon

8.  Yapılan ç�z�mlerde en çok kullanılan programlar nelerd�r? Hang�
programın �ler� sev�yede b�l�nmes� gerekmekted�r? 
En yoğun kullanılan �k� program Rh�no (ceros) ve Autocad’d�r. Gem� �nşa hesaplarını yapab�lmek �ç�n

gövde formu oluşturan Maxsurf (ve alt uygulamaları) de yaygın kullanılmaktadır. Tasarım hedeflen�yorsa

Rh�no’nun etk�n kullanımı sanıyorum öne çıkmaktadır. Çünkü yaratıcılığa daha �y� h�zmet ett�ğ�n�

düşünüyorum. 

10.  Geçt�ğ�m�z yıllarda Muğla’da S.S. Yat İmalat Bakım Onarım ve
Çekek Yer� Toplu İşyer� Kooperat�f� tarafından 285 dönümlük b�r
araz�ye yapılan mega yat tersanes� projes�n�n haberler�n� okumuştuk.
Bu proje hakkında b�ld�kler�n�z� b�z�mle de paylaşır mısınız? 

Sn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile Röportaj

9.Yurt dışında staj yapmak veya mezun olduktan sonra orda çalışmak
�le �lg�l� düşünceler�n�z nelerd�r? Çevren�zde yurt dışında staj yapmış
veya kar�yer�n� orda sürdüren �nsanlar var mı, hayatlarından
memnunlar mı? Özell�kle staj bulma konusunda ne kadar gerçekç�
buluyorsunuz? Yurt dışında kar�yer öner�r m�s�n�z?
Yurtdışı deney�m ve görgüsünü faydalı

olduğunu düşünüyorum. Hele stajda böyle

b�r �mkan mükemmel olab�l�r ama özel

çabalar ve şansla ulaşılab�leceğ�n�

sanıyorum. Belk� ülke ve/veya ün�vers�te

yönet�mler�n�n g�r�ş�mler�yle �mkan

sağlanab�l�r. Gem� Mühend�sler� Odası’nın

da faydası olab�l�r. Yurtdışında kar�yer

öner�r�m, ama daha çok macera g�b�

gelecek uzak d�yarları �şaret eder�m.

Hollanda’ya megayat tersaneler�nde

çalışmaya b�z�mle s�z�n aranızdak� nes�lden 

B�ld�kler�m kes�n doğru olmayab�l�r ancak uzun b�r süred�r gözlemled�kler�mden ve duyduklarımdan

çıkarımlarımı aktarmaya çalışayım: Ören Bölges� genel olarak yatçılık sanay�� açısından g�tt�kçe

�vmelenen b�r hızla gel�şmekted�r. Hem çevrede tersaneler ve çekek yerler� yatırımlarını �lerletmekte

hem de dolmaya başlamaktadırlar. S�z�n sorduğunuz Kooperat�fte �k� ay önce gördüğüm kadarıyla

�nşaata başlamışlardı - yapan f�rmanın c�dd� b�r yatırımcı olduğunu duymuştum. Burada gelecekte güzel

gel�şmeler olması mümkündür. Ancak gençler�m�z çalışacakları yerlerde muhakkak kal�tey� yükseltme

mücadeleler�n� �nançla ve az�mle sürdürmel�d�rler. Bölgede esk� oturmuş b�r sanay� olmadığı �ç�n yan

sanay� �mkanları çok eks�k - bu konuda çalışmaları özell�kle teşv�k eder�m. 
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11.  Freelance yat tasarımcısı olmak
hakkında düşünceler�n�z nelerd�r? (İş
alma zorluğu, �ş ortamı, ekonom�k get�r�s�
vb.)
Deney�ms�z mühend�s arkadaşlara önerm�yorum. Çok r�skl� b�r

alan - �ş almak başka b�r zorluk, emeğ�n�n karşılığını

alab�lmek çok farklı b�r zorluk. Ekonom�k get�r�s� çok uzun ve

başarılı b�r mücadeleden sonra geleb�lecekt�r. Bu �ş

neredeyse kend�n�z� adayarak, adeta hayat tarzı olarak

kabul edeb�l�rsen�z başarıya ulaşab�lme �mkanı ver�yor - o

da muhakkak YETENEK ve ŞANS unsurlarına bağlı. 

Ancak b�rkaç b�rb�r�n� tamamlayan arkadaşın mühend�sl�k

h�zmetler� veren �ş grupları oluşturmasına sıcak bakab�l�r�m. 

12.  Son olarak ş�rket�n�ze stajyer
alımında nelere d�kkat eders�n�z?
Stajyer olarak ş�rket�n�zde bulunan
öğrenc�ler�n kend�ler�ne b�r şey
katab�lecekler�n� düşünüyor
musunuz?
B�z küçük b�r of�s�z ama olab�ld�ğ�nce adette

stajyere şans ver�yoruz. Genelde kend�

kapas�teler�ne uygun ç�z�m �şler� vererek yat

tasarımı tekn�k yönler�n� kavramalarını hedefl�yoruz.

Olab�ld�ğ�nce devamlı ve uyumlu olmalarını

bekl�yoruz. İmalatta tasarımımız varsa onlara

arkadaşlarımızla b�rl�kte atölyelere g�tmeler�n�,

gerçek yapım sürec�nden anları gözlemlemeler�ne

�şaret ed�yoruz. Bu kısa sürel� çalışmadan fayda

çıkarmak daha çok onların eller�nde - katkımız

olab�l�yorsa ne mutlu Taka’ya.

Sevgi ve başarı dileklerimle, hepinizin yolu açık olsun.Sevgi ve başarı dileklerimle, hepinizin yolu açık olsun.  
  

Tanju Kalaycıoğlu - Tuzla, 11 Mayıs 2021Tanju Kalaycıoğlu - Tuzla, 11 Mayıs 2021

Sn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSn. Osman Tanju Kalaycıoğlu ile RöportajSilyonSilyon

Yat sektörünün öneml� �s�mler�nden, Taka Yacht Des�gn'ın kurucusu Sayın Osman Tanju Kalaycıoğlu'na

yat sektörü hakkında hazırlamış olduğumuz röportajda sorularımıza verd�kler� cevaplardan dolayı

teşekkür eder�z...
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Mary Celeste, 1861 yılında

Kanada’nın güneydoğu kıyısında

kurulan Nova Scot�a’da, Joshua

Dew�s’�n tersanes�nde �nşa

ed�ld�ğ�nde 30 metre uzunluğa, 7

metre gen�şl�ğe ve yaklaşık 200

gross tonaja sah�p br�gant�n t�p� b�r

gem�yd�. İlk �sm� olarak ‘Amazon’

atanan bu gem�n�n �lk sah�pler�

Joshua Dew�s’�n yönet�m�nde,

�çler�nde gem�n�n �lk kaptanı Robert

McLellan’ın da bulunduğu b�r grup

�nsandı. Gem�n�n �lk sefer� b�r

kereste kargosu �ç�nd�,şans o k�

kargo yüklend�kten sonra McLellan

zatürreye yakalandı ve hastalığı

ağırlaştı. Gem� Nova Scot�a’ya ger�

döndü ve McLellan burada hayatını

kaybett�. 

İnsanlar tar�h boyunca zamanın teknoloj�s�n�n yanıt veremed�ğ� pek çok olayı batıl �nançlarıyla

bütünleşt�rm�şt�r. Doğal afetlerden salgın hastalıklara, kuraklıktan kıtlığa her türlü felakete yazıldığı g�b�

gem�lerde yaşanan tal�hs�zl�klere de çokça h�kaye yazılmıştır. Çoğunun mürettebatı gem�y� terk etm�ş,

gem� hurdaya çıkmıştır. Bu ‘uğursuz’ gem�ler ghost sh�p olarak adlandırılır. Bunlardan b�r� de çok ünlü

Mary Celeste’d�r. 

G E M İ  Ö Y K Ü L E R İ
Mary Celeste’ye Ne Oldu?

Ardından John Nutt�ng Parker kaptanlığı devraldı ve gem�y� tekrar aynı sefere çıkardı. Kötüşans onun

da peş�n� bırakmadı. Eastport’ta b�r balıkçı teknes�yle çarpışan gem� tersaneye götürüldü ve onarım

sürec�nde de tersanede b�r yangın çıktı. Gem� Londra’dan ayrıldıktan sonra Manş Den�z�’nde b�r gem�y�

batırdı ve bu da Parker’ın kaptanlığına son verd�. Her şeye rağmen �k� sene kaptanlığı el�nde tutmayı

başaran Parker bu süre �ç�nde Atlant�k’� aşarak Fransa’ya geçt�. Gem�n�n tems�l� hale gelen b�r resm�

burada, Mars�lya’da Honore de Pellegr�n tarafından ç�z�lm�şt�r.
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De� Grat�a mürettebatı şüphey� üstler�ne çekmek �ç�n çok uygundu.

Salvaj �ç�n Mary Celeste mürettebatını katletm�ş olab�l�rlerd�. Fakat

salvaj m�ktarı böyle b�r r�sk almaya değmemekle b�rl�kte De� Grat�a

kaptanı Dav�d Morehouse Kaptan Br�ggs’�n yakın arkadaşıydı ve bu

da böyles� b�r �ht�mal� saf dışı bırakıyordu. Dahası, yapılan

�ncelemeler sonrasında kargonun eks�ks�z, gem�n�n �ç�nde boğuşma

�z�ne rastlanmadan, sağlam b�r şek�lde tesl�m alınması ayrıca

gem�ler�n yola çıkma tar�h�n�n farklı olması De� Grat�a tayfasını

çıktıkları mahkemede akladı. 

Pek� bu gem�ye ne oldu? Mürettebat neden b�rdenb�re ortadan kayboldu? Bunun sebeb� hala tam

olarak b�l�nmemektle b�rl�kte den�z canavarları ve doğaüstü güçler g�b� halkın uydurduğu b�l�m dışı

teor�ler�n h�çb�r dayanağı yoktur.

SilyonSilyon Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?

Kaptan Br�ggs, kızı ve eş�n�n de dah�l olduğu

küçük b�r mürettebatla İtalya Cenova’ya

alkol kargosu taşımak �ç�n sefere çıktı. Mary

Celeste’n�n dem�r alışından yaklaşık b�r hafta

sonra da Mary Celeste ve mürettabatının

akıllara durgunluk veren h�kayes�ne ortak

olacak olan De� Grat�a Cebel�tarık’a g�tmek

üzere dem�r aldı. De� Grat�a’nın dem�r

alışından 20 gün sonra öğle saatler�nde

mürettebattan John Johnson yaklaşık 8

k�lometre    uzaklıkta   b�r    gem�    fark   ett�.

Gem�n�n kaptanı da bu tuhaf, Cebel�tarık’a doğru süzülen gem�ye yanaşmaya karar verd�. Gem�ye

yaklaşıp b�rkaç kez selam verseler de h�çb�r cevap alamadılar. Mürettebat bu ıssız gem�y� �ncelemek

adına gem�ye çıktı. Gerçekten de gem�de k�mse yoktu. Gem� su almıştı ama hala sapasağlamdı. Hatta

hemen hemen her şey yer�nde g�b� duruyordu. Fakat pusula, sekstant, kronometre ve bazı öneml�

evraklar yer�nde yoktu. Ayrıca f�l�ka da kayıptı. De� Grat�a mürettebatı bu durumu fırsata çev�reb�l�rd�.

Mary Celeste’y� beraberler�nde götürdüler.

Kaptan Parker’ın yer�n� W�ll�am Thompson aldığında olaylar b�r süre �ç�n durulmuştu. Hatta gem�n�n

güverte zab�t� Batı H�nt Adaları’na, İng�ltere’ye ve Akden�z’e g�tt�kler�n�, olağandışı b�r şey olmadığını

söylem�şt�r. Fakat 1867 yılının Ek�m ayında Cape Breton Adası’nda gem� büyük b�r fırtınaya yakalanıp

karaya oturdu. Ağır hasar alan gem� sah�pler� tarafından enkaz olarak orada terk ed�ld�. Ek�m ayının

15’�nde �se Nova Scot�a’dan Alexander McBean tarafından satın alındı. Gem� b�rkaç kez el değ�şt�rd�.

N�hayet R�chard Ha�nes adlı b�r den�zc� onu �y� b�r f�yata alıp onardı ve ona asla unutulmayacak olan

yen� �sm�n� verd�, Mary Celeste. Fakat gem� R�chard Ha�nes’�n alacaklıları tarafından ele geç�r�l�p New

York konsors�yumuna satıldı. Konsors�yumun başındak� James H. W�nchester büyük b�r paya sah�pt�. Gem�

bu süreçte oldukça büyütüldü, uzunluğu 31, gen�şl�ğ� 8 metreye ve grostonajı yaklaşık 282’ye çıkarıldı. Bu

sırada gem�n�n yen� kaptanı Benjam�n Spooner Br�ggs olmuştu. İşler yolunda g�b� görünüyordu.
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Başka b�r teor� �se ergot zeh�rlenmes�d�r. Ergot zeh�rlenmes�, çavdar tarzı tahıllarda üreyen b�r mantar

türünün neden olduğu hastalıktır. Del�ryuma, halüs�nasyonlara sebep olan bu zeh�rlenme sonucunda

mürettebat aklını y�t�r�p sandalla uzaklaşmaya çalışmış veya b�l�nçs�z hareketlerden ötürü düşüp

boğulmuş olab�leceğ� düşünces� de kabul görmem�şt�r, çünkü aynı undan De� Grat�a mürettebatının da

tükett�ğ� b�l�n�yor.

En kabul ed�leb�l�r teor� �se gem�n�n taşıdığı alkol yüküyle alakalıdır. Tar�h b�l�mc� Conrad Byers,

kaptanın kargolarda b�r buhar fark ett�ğ�n� ve bunun patlamaya sebep olab�leceğ� �ç�n herkes� f�l�kaya

b�nd�rd�ğ�n� ve f�l�kayı gem�ye güvenl� b�r uzaklık yaratacak şek�lde bağladığını ancak halatın kopması

sebeb�yle f�l�kanın gem�den uzaklaştığını söylem�şt�r. Y�yecek stoğuna dokunulmamış olması da bunu

destekl�yor. F�l�kadak�ler açlıktan, susuzluktan veya boğularak ölmüş olab�l�rler. Gem�den sarkan halat

ve kayıp f�l�ka da başka b�r kanıt oluşturuyor. Teor�y� b�r şek�lde çürütense bunun rapor ed�lmemes�d�r. 

SilyonSilyon

zamanda dem�r alan  Grat�a mürettebatı da h�ssetmel�yd�. De� Grat�a mürettebatının böyle b�r �fadede

bulunmadığı açıkça ortada.

Gem�de �syan çıkması da mümkün gözükmüyordu. Kaptan Br�ggs

çevres� tarafından ılımlı ve �nançlı olarak tanımlanırdı, �syan

çıkmasına neden olacak kadar otor�ter b�r karakter� yoktu. İsyan

çıkması g�b� b�r durumda mürettebatın gem�y� terk etmes� büyük b�r

çel�şk� oluşturacağı �ç�n bu da kabul görmem�şt�r.

Den�z deprem�, hortum, tsunam� g�b� doğal felaketler de kabul gören

teor�ler arasına g�remem�şt�r. O dönemde özell�kle o bölgede büyük

fırtınalar  görülemeyeceğ�  g�b�  den�z  deprem�  g�b�  b�r  afet�  yakın

Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?
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  Gem� sah�b� James H. W�nchester bu uğursuz olaylardan sonra Mary Celeste’n�n uğursuzluğun

babasının hayatını kaybetmes�ne kadar g�deb�leceğ� ve ger� kalan hayatını etk�leyeceğ�n� düşündüğü

�ç�n gem�y� sattı. Bundan sonra gem� sayısız kez el değ�şt�rd�. Son sah�b� de s�gortadan para alab�lmek

�ç�n gem�y� batırmaya hatta yakmaya kalktı. B�l�nçl� yapıldığı anlaşıldığında da tutuklandı daha sonra

da sebeb� b�l�nmeyen b�r nedenden ötürü hayatını kaybett�. Ve Mary Celeste’n�n h�kayes� de burada son

buldu.

Mary Celeste, S�r Arthur Conan Doyle tarafından yazılan J. Habakuk Jephson’s Statement adlı kısa b�r

öyküye de konu olmuştur. Öyküye göre gem�den sağ kurtulan b�r k�ş� olaya tanıklık eder. Yapılan

teor�lerde gem� bulunduğunda yemekler�n hala dumanının üstünde olduğu g�b� bazı �fadelere rastlansa

da bunlar öyküye dayanır ve h�çb�r gerçekl�ğ� yoktur. Mary Celeste ve kayıp mürettebatı g�zem�n�

korumakta kararlı g�b� gözüküyor.

SilyonSilyon Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?Gemi Öyküleri - Mary Celeste’ye Ne Oldu?

Haz ı r layan :  İ layda  Kurnaz
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  Gemi yapısını oluşturan elemanlar temel olarak birincil (primary) ve ikincil (secondary)
elemanlar olarak ikiye ayrılır. Gemiye etkiyen yüklere karşı geminin konstrüksiyonunu
korumasını sağlayan elemanlara birincil elemanlar denir. Bu tür elemanlara örnek olarak;
gemi dış kaplaması, tülaniler, döşekler, posta ve kemereler verilebilir. İkincil elemanlar
(teçhizat temelleri ve braketler) ise genelde bölgesel yüklere karşı mukavemeti sağlayan
elemanları ile birincil elemanları destekleyen ve onların devamlılığını sağlayan
elemanlardır.

1- Enine Perde

2- Merkez Omurga

3- Su Geçirmez Döşek

4- Dolu Döşek

5- Boş Döşek

6- İç Dip Kaplama

7- Posta Geçme Slotu

8- Dikey Lama

ENİNE PERDELER
Gem�n�n genel olarak en�ne mukavemet�ne
katkı sağlayan  en�ne perdeler en�ne
postalar �le b�rl�kte suyun h�drostat�k
basıncına karşı gem� bordalarını korumakta
görev alırlar.

GEMİ YAPI ELEMANLARI
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DÖŞEK (FLOOR)
Döşek kalınlıkları ve boyları klaslama kuruluşları tarafından saptanan döşekler, d�pte mukavemetl� ve
öneml� b�r elemandır. Döşekler merkez omurgadan başlar, tulan�lerde kes�lerek postalara bağlanır. Gem�
gövdes�nde su basıncı ve karaya oturma g�b� durumlarda darbeler� karşılayab�lecek, ambarlara alınan
yükün, kazan ve mak�nen�n ağırlığına dayanab�lecek d�rence uygun olan gem� d�p yapı elamanıdır.

SU GEÇİRMEZ DÖŞEK
Su geç�rmez döşekler, su geçmez perdeler�n
altına konulan su geç�rmez döşekler ç�ft d�p
�ç�ndek� tankları sınırlandırır. Su geçmez
döşekler�n kalınlıkları, dolu döşek kalınlığından
daha fazladır.

MERKEZ OMURGA
Öneml� b�r mukavemet elemanı olan merkez
omurga, tek d�pl� gem�lerde orta �ç omurga, ç�ft
d�pl� gem�lerde �se orta �ç tülan� olarak
adlandırılır. Görev� su basıncı �le havuzlama
sürec�nde oluşan havuz basıncını uzun b�r boyda
döşeklerle ve �ç omurgalara dağıtarak değ�ş�k
ger�lmeler� dağıtmaktır.

BOŞ DÖŞEK
Orta �ç tülan�den geçen köşebentler
olarak, bel�rl� aralıklarla st�fnerlerle
desteklenen karşılıklı �k� boş posta
arasında marc�n levhasına braketlerle
bağlantısı yapılmış, d�ğer �sm� braketl�
döşek olan gem� elemanıdır.

DOLU DÖŞEK
Menhol, haf�fletme del�kler� ve su del�kler� olan
levha sacdan yapılan, d�p b�rleşt�rmeler�nde
boyu 120 metreden fazla olan gem�lerde
boyuna; boyu 120 metreye kadar olan
gem�lerde en�ne konumlandırılan gem�
elemanına den�r.

LAMA NEDİR?
Lama, uzunluğa göre d�k kes�tler� olan d�kdörtgen
şekl�ndek� sıcak haddelenm�ş dem�r ya da çel�k
malzemelerd�r. Korozyona yüksek d�renç gösteren çel�k
lamalar paslanmaz özell�kler� sayes�nde yüksek basınç
ve ısıya maruz kaldıkları ortamlarda b�le d�rençler�n�
kaybetmezler.

İÇ DİP KAPLAMA
Gem�n�n özell�kle yük taşıyan bölümler�n�n d�b�ndek�
levhalardan oluşan unsurdur.

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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STİFNER
Perde, borda sacı ve döşekler g�b� elemanlar,
boyutlarının büyük olması neden�yle üzerler�ne etk� eden
kuvvetler karşısında yeterl� d�renc�
gösteremed�kler�nden dolayı bu elemanların dayanım
özell�kler�n� artırab�lmek �ç�n d�key olarak monte ed�len
mukavemet elemanına st�fner den�r. St�fner
kullanılmaması hâl�nde, malzeme kalınlığını ya da posta
sayısını arttırmak gerek�r. Bu da gem�n�n ağırlığını ve
mal�yet�n� büyük oranda arttırır. Dolayısıyla st�fnerler,
yapı elemanlarını destekleme görev� yanında gem�n�n
mümkün olduğunca haf�f olmasını sağlar.

POSTA 
Postalar gem� boyunca eş�t aralıklarla sıralanarak
gem�ye şek�l ver�p gem�n�n kaburgalarını oluşturur.
Postaların oluşturduğu postalama s�stem�n�n görev�
�se su basıncına karşı dış kaplama saclarını
kuvvetlend�rmekt�r. Şek�ller� ve kes�tler� gem� t�p�ne
göre değ�şen posta �nşa ed�lmezse tekne
kaplaması �çer�ye veya dışarıya doğru eğ�l�r veya
bükülür.

HOPPER TANK NEDİR?
Bel�rl� kargoları dökme yük gem�ler�nde taşırken balast veya denge �ç�n kullanılan tanklardır. Üst taraf
balast tankları veya alt hazne tankları olarak da adlandırılır.

1- Borda Kaplaması

2- Enine Perde

3- Posta

4- Enine Perde Stifnerleri

5- Hopper Tank 

Kaplama Levhası

6- Merkez Omurga

7- Yan Tülani

8- Dolu Döşek

9- Dip Tülani

10- Braket

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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1- Derin Tülani
2- Üst Güverte Kaplaması
3- Güvertealtı Tulanileri
4- Derin Kemere
5- Güverte Braketi
6- Posta 
7- Gladora Güverte Kaplaması 
8- Kemere 
9- Borda Kaplaması
10- Sintine Braketi
11- Merkez Omurga
12- Yan Tulani 
13- Dip ve İç Dip Tulanileri
14- Dolu Döşek 
15- İç Dip Kaplaması
16- Dip Kaplaması
17- Enine Perde
18- Perde Stifnerleri
19- Puntel

BRAKET
Braket çoğu zaman üçgen şek�ll� olarak tasarlanan
destek elemanları olan braketler genell�kle düzlemler�
kes�şen elemanların bağlantısını güçlend�rmek amacıyla
kullanılır. Braketler bağlayıcı ve destekley�c� eleman
olarak, puntel-kemere, puntel-tülan�, kemere-borda sacı,
posta-tank-top sacı, st�fner-kaplama sacı g�b� kes�şen
elemanların b�rleşme noktalarında kullanılır.

GÜVERTE KAPLAMASI (DECK
PLANKING)
Güverten�n kaplanması �ç�n kullanılan tahta
veya levha kaplamalar.

Gladoralı gem�ler (tweendecker), tüm tekne
boyunca devam eden ana güverte altındak�
gladora adı ver�len �lave yükleme katlarına
sah�p teknelerd�r.

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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KEMERE
Gem� güvertes�n� taşıyan en�ne yapı elemanı
olan kemere, �k� borda arasında bağlantıyı
kurar. İk� temel göreve sah�p olan kemereler�n
görev�, gem�n�n bordalarını b�rb�r�ne bağlamak
ve su basıncı �le yük ağırlıklarına karşı
güverteye destek olmaktır. Güverte üzer�ndek�
yük arttıkça kemeren�n de mukavemet�n�n
artırılması gerek�r, bu amaçla değ�ş�k prof�ller
veya der�n kemereler kullanılır.

PUNTEL (DİKME)
Yük taşıyacak gem�ler�n tamamında bulunan
d�kmeler, güvertealtı tulan�ler�yle üzerler�nde
bulunan güvertey� kuvvetlend�r�r ve güverten�n
üzer�nde bulunan �ş mak�nes�n�n hemen altına
konularak tak�p eden d�ğer alt güvertelerde de
devam ederek yükün en alt katlara kadar
�let�lmes�n� sağlar. Gem�ler�n genell�kle güvertede
ve mak�ne da�res�nde bulunan v�nç, kreyn, ağır �ş
mak�nes� g�b� elemanların bulunduğu güverte
altlarında bulunan d�kmeler, üzerler�ne gelen
yükten dolayı basılmaya, yan� eksen�
doğrultusunda eğ�lmeye maruz kalırlar.

1- Borda stingeri

2- Baş pik perdesi

3- İç dip kaplama

4- Merkez omurga

5- Platform

6- Bodoslama 

7- Üst güverte

8- Kasara güverte

9- Zincirlik

10- Merkez açık perde

11- Normal posta

12- Ara posta 

13- Güverte kemeresi

14- Ek kemereler

15- Braket

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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BAŞ PİK PERDESİ
Gem�n�n ön tarafından herhang� b�r hasar
alması durumunda gem�y� korur ve gem�n�n su
alarak batmasını önler. Ayrıca çok
mukavemetl� olarak �nşa ed�l�r.

STRİNGER
Str�nger, yan bloklarda borda sacı ve
postalar arasına en�ne atılan
mukavemet elemanıdır. Genell�kle düz
lama olurlar. Borda str�ngerler� t�caret
gem�ler�nde, gem� postasının taşınmayan
aralık boyunu azaltmak �ç�n kullanılır.
Ayrıca yardımcı eleman olarak tekne
kaplamasının �çer� göçmes�ne veya
postaların eğ�lmes�ne karşı görev alır.

BAŞ BODOSLAMA
D�pte omurgaya kuvvetl� bağlarla bağlanan
baş bodoslama elemanı, tekne kaplamasını
baş tarafında �k� bordayı b�rleşt�rerek posta,
güverte sacı, braket, st�fner vb. yapı
elemanlarıyla mukavemet� arttırmaktadır.
Farklı levha ve lamaların kaynak ed�lmes�yle ve
büyük gem�lerde çel�k dökümden yapılmakta
olan baş bodoslamanın şekl�; gem� formu,
taşıdığı yük c�ns�, çalışacağı den�z, ana mak�ne
gücü g�b� etkenlerle �lg�l� olup değ�ş�k
b�ç�mlerde olab�l�r.

KIÇ BODOSLAMA
Omurganın düşey b�r devamı olan Kıç
Bodoslama, tekne kaplamasının kıç
sonundakı �k� bordasını b�rb�r�ne bağlar. 
 Ayrıca tek ve üç pervanel� gem�lerde şaftı,
dümen� taşır. Bu sebepten dolayı
konstrüks�yonu baş bodoslama yönünden
daha zordur.

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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GÜVERTE
Gem�lerde gövde, depo ve kamaraların
üzer�n� kaplayan, sab�t, sert
malzemelerden �nşa ed�lm�ş gem�n�n
yapısını güçlend�ren yüzeye güverte
den�r. Gem�de çeş�tl� �ş ve görevler�n
gerçekleşt�r�ld�ğ� gen�ş yüzeye "ana
güverte" veya "üst güverte" den�r.

ZİNCİRLİK
Baş p�k perdes�n�n ön tarafına yerleşt�r�len, gem�
z�nc�r�n�n depo ed�ld�ğ� bölümdür. Z�nc�r�n yüksek
ağırlığı neden� �le gem�n�n d�p bölmeler�ne
konulur.

1- Üst güverte kaplaması
2- Kemere
3- Parampet
4- Borda kaplaması
5- Posta
6- Enine perde
7-Puntel
8-Derin güverte altı tulanisi
9-Mazerna
10-Gladora güverte kaplaması

PARAMPET
Den�zde dalganın yoğun olduğu zamanlarda
güverten�n ıslanmamasını sağlamak ve gem�dek� yük,
yolcu veya personel�n den�ze düşmes�ne engel olmak
�ç�n bordalar h�zasına koyulan sac korkululuklara
parampet den�r.

MAZERNA
Ambar ağızlarında gerekl� mukavemet� sağlamak �ç�n kullanılan konstrüks�yon elemanıdır.

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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TÜLANİ
Boy yönünde g�den, d�p tank üst
ve alt sacı arasında taşıyıcılık ve
mukavemet görev�n� üstlenen
yapı elemanına tülan� den�r.

Gemi Kıçında Meyilli Posta Sistemi
1- Profil Stringer
2- Meyilli Kemere
3- Meyilli Posta

MERKEZ İÇ TÜLANİ
Gem�n�n kıç kısmından baş kısmına g�derek gem� ana �skelet�n� oluşturan ve kılavuzluğunu yapan merkez �ç
tülan�, merkezdek� omurga sacının mukavemet�n� ve taşımacılığını üstlen�r.  Kullanıldığı yere göre (merkez,
yan, �ç) çeş�tl� malzemelerden (sac, “T, “L” prof�l, Hollanda prof�l�nden “HP”) oluşur

Borda bünyesel detayı
1- Borda kaplaması 
2- Güverte kaplaması
3- Borda stringeri

4- Derin posta
5- İç dip kaplama
6- Sintine braketi

1- Borda stringeri
2- Boyuna perde
3- Merkez hattı çift
 taraflı stifner
4- Enine perde
5- Perde stifnerleri
6- Perde stringeri
7- Merkez omurga

SilyonSilyon Gemi Yapı ElemanlarıGemi Yapı Elemanları
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GEMİ SEVK SİSTEMLERİ
Sevk Sistemlerinin Çalışma Prensibi

Ana mak�nen�n çalışması �le elde ed�len da�resel hareket şaftlar aracılığıyla bu hareket�n�

pervaneye �let�r. 

Ana mak�ne ve pervane arasına dönme sonucu pervanede oluşan t�treş�m� alıp gem� bünyes�ne

�leterek ana mak�neye zarar gelmemes�n� sağlayan yataklar yerleşt�r�l�r. 

Gem�lerde gücün ana mak�neden pervaneye aktarılmasını sağlayan bu s�steme �t�c� sevk s�stem�

den�r. 

Pervanen�n dönmes�n�n ardından dümen vasıtasıyla �tme kuvvet�ne yön ver�lerek gem�n�n

�sten�len rotada �lerlemes� sağlanır.

Gem�ler pervaneler�n da�resel hareketler� vasıtasıyla yol aldığından bu hareket� sağlayacak gücü

üreten ana mak�neye �ht�yaç duyarlar.

Haz ı r layan :  Serhat  İb � ş
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Kav�tasyon tüneller�nde ortam basıncı, deney koşullarına göre değ�şt�r�leb�l�r. İz etk�s�n�n �ncelend�ğ�

model pervane deneyler�nde, “wakescreen” adı ver�len ve gem� arkasındak� akımın modellenmes� �ç�n

kullanılan aparatlar veya gem� model�n�n kend�s� terc�h ed�lmekted�r. Gürültü ölçümler�nde, kav�tasyon

tünel� �çer�s�nde farklı poz�syonlarda yerleşt�r�len b�rveya daha fazla sayıdak� h�drofon veya h�droakust�k

oda adı ver�len ek b�r aparat kullanılmaktadır.

Kav�tasyon tüneller�n�n temel amacı, model

pervane deneyler�n� yüksek akım

düzgünlüğüne sah�p, düşük türbülanslı ve

basıncı değ�şt�r�leb�l�r b�r ortamda

gerçekleşt�rerek, pervaneler�n açık su

durumunda ve gem� arkasında h�drod�nam�k

ve h�droakust�k performans ver�ler�n� elde

etmek      ve      kav�tasyon      davranışlarını

İTÜ KAVİTASYON TÜNELİ
Fakültemizin Hocalarından Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL
Kavitasyon Tüneli ile İlgili Sorularımızı Cevaplıyor

Kav�tasyon tüneller�n�n temel amacı ned�r?

Kav�tasyon tüneller�n�n �ç ortamı
her araca göre farklı koşullarda mı
hazırlanıyor?

gözlemleyerek raporlamaktır. Bunun dışında su altı araçlarının, sualtı ve su üstü araç b�leşenler�n�n,

kav�tasyon tünel� test bölümü boyutlarına uygun ölçektek� modeller� �ç�n farklı türden deneyler

gerçekleşt�r�leb�l�r.

Kav�tasyon tünel�nde daha yüksek hızlara az pompa gücü �le nasıl ulaşılır?
Kav�tasyon tünel� test bölümündenhemen önce yer alanbel�rl� b�r geometr�k forma sah�pdaralma bölümü,

akışın geçt�ğ� kes�t alanını kademel� olarak daraltarak test bölümüne gelen akış hızını artırmaktadır.

Pompa gücünü değ�şt�rmeden, daha hızlı b�r akış elde etmek �ç�n daralma bölümündek� g�r�ş ve çıkış kes�t

alanlarının oranı, akım ayrılması yaratmayacak şek�lde artırılmalıdır. Ayrıca, test bölümü yan duvarlarına

yerleşt�r�leb�len ek b�r aparat kullanılarak akış hızı artırılab�l�r.

Sürtünme �le kaybed�len enerj� deney�n sonuçlarını ne derece engellemekted�r?
Deneyler sınır tabakanın dışında yapıldığından ve test kes�t�nde düzenl� b�r akış yapısı bulunduğundan
kaybed�len enerj� sonuçları etk�lememekted�r.
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Test bölümü boyutları, test bölümündek� akış hızı, akım düzgünlüğü, türbülans sev�yes� ve kav�tasyon
sayısı ana d�zayn kr�terler� olarak sıralanab�l�r.

SilyonSilyon İTÜ Kavitasyon TüneliİTÜ Kavitasyon Tüneli

Hızlanan test ortamının normale
dönmes� nasıl sağlanıyor?
Test kes�t� sonrası kullanılan uzun d�füzör
bölümü �lk d�rseğe varmadan önce akışın
büyük ölçüde yavaşlamasını
sağlamaktadır.

Kav�tasyon tünel� b�zlere hang�
alanlarda deney yapma olanağı
ver�yor?
B�r�nc�l olarak farklı türden sevk s�stem�
deneyler� olmak üzere dümen, nozul,
torp�do, den�zaltı, �nsansız sualtı araçları,
kanat prof�l�, gem� gövdes� g�b� tamamen
batmış haldek� farklı türden s�stemler�n
deneyler� gerçekleşt�r�leb�l�r.

Kav�tasyon tünel�n�n d�zayn kr�terler� ne olmalıdır? 

Ülkem�zde kav�tasyon tünel�n�n İTÜ dışında b�r benzer� bulunmakta mı? 
Hayır, bulunmamaktadır.

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL Hocamıza sorularımıza verd�kler� cevaplar �ç�n teşekkür eder�z...
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Baba – B�tt (Bollard)

İskele ve rıhtımlarda tekneler� bağlamak �ç�n

kullanılan, ağaç veya dem�rden yapılma kısa

sütunlara “baba” den�r. 

(A vert�cal post used �n mak�ng fast l�nes; a

bollard.)

Baş/Kıç Pervane – Thruster
Gem�ler�n başında ve kıçında konumlandırılıp

lateral manevra yapmalarını sağlayan,

genell�kle elektr�k motorlu olup d�renç kademel�

sab�t adımlı veya sab�t dev�rl� değ�şken adımlı

pervane �le donatılan uskura den�r.

(Manoeuver�ng thruster (bow thruster or stern

thruster) �s a transversal propuls�on dev�ce bu�lt

�nto, or mounted to, e�ther the bow or stern, of a

sh�p or boat to make �t more manoeuvrable.)

Borda - Boards�de
Gem�n�n dış yanlarının su yüzünde kalan bölümü.

(The vert�cal d�stance from the upper

watert�ght deck to waterl�ne, when the sh�p �s

fully loaded.)

C�vadra  (Baston) – J�bbom
Özell�kle yelkenl� gem�lerde, gem�n�n baş

bodoslamasının hemen üstünden dışarıya doğru

b�raz kalkık olarak uzatılan d�rek. 

(A j�bboom (also spelt j�b-boom) �s a spar used

to extend the length of a bowspr�t on sa�l�ng

sh�ps)

M İ N İ  S Ö Z L Ü K
Gemi Mühendisliğinde 
Kullanılan Bazı Terimler

Grand� d�reğ� – Ma�nmast
B�rden fazla d�rekl� gem�lerdek� en yüksek

d�rek. 

(The pr�nc�pal mast of a sh�p, typ�cally the

second mast �n a sa�l�ng sh�p of three or more

masts.)

İskele - Ports�de 

Den�z taşıtlarının sol tarafını �fade etmek �ç�n

kullanılan b�r ter�md�r. 

(Left s�de of the sh�p)

Kamara – Cab�n
Gem�lerde bulunan oda. 

(A pr�vate room or compartment on a sh�p.)

Koferdam – Cofferdam
Gem�lerde gerek görülmes� hal�nde tanklar ya

da bölmeler arasında bırakılan boşluk. 

(A narrow vacant space between two

bulkheads. a double watert�ght bulkhead.)

Loça – Hawse 

Dem�r z�nc�r�n�n akması �ç�n açılmış del�klere

geç�r�lm�ş maden� oluk. 

(Cast�ng, or cast�ngs, through deck and s�de of

sh�p at bow for passage of anchor cha�n.)

Lumbuz – Porthole
Gem�lerde kullanılan sızdırmaz pencere. 

(A c�rcular open�ng �n the sh�p's s�de such as a

w�ndow (see a�rport).)
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M�yar güverte – Compass Deck 

Gem�n�n en üst güvertes�, �sm�n� m�yar pusuladan

alır. 

(Refers to a place on the sh�p wh�ch �s located

at the top most access�ble he�ght)

Pasarella – Passarelle - Yatch gangway 

Kıçtankara olunduğunda, �skele veya rıhtımlara

çıkmak �ç�n kullanılan portat�f köprülere den�r. 

(A passageway, a ladder, or other means of

board�ng a sh�p.)

Pruva – Fore – Prow - Bow 

Gem� gövdes�n�n paş kısmı. 

(The po�nted front part of a sh�p; the bow.)

Pupa – Aft - Stern 

Gem� gövdes�n�n kıç kısmı. (Pruvanın  zıttı) 

(The back or aft-most part of a sh�p or boat)

Sancak – Starboards�de 

Den�z taşıtlarının sağ tarafını �fade etmek �ç�n

kullanılan b�r ter�m. 

(R�ght s�de of the sh�p)

S�lyon fener� – Masthead l�ght 

Pruvada bulunan ve her �k� borda fener�n�n de

göründüğü 225 derecel�k sektörden görünen

beyaz renkl� fenerd�r. 

(Forward-fac�ng l�ght that must be d�splayed by

boats at n�ght when operat�ng under motor

power.)

S�nt�ne – B�lge 

Gem� mak�ne ve kazanlarının bulunduğu kısmın

zem�n�n altındak� genell�kle ambar güvertes�n�n

altında kalan ve gem� �ç�nden sızan sularla

mak�ne ve kazan da�reler�nden akan yağ

yakıtların toplandığı en alt kısım. 

(A fore and aft member f�tted to the outs�de of

the shell plat�ng along the b�lge, to prevent

excess�ve roll�ng of the sh�p.)

SilyonSilyon Mini SözlükMini Sözlük

Ş�yer hattı – Sheer l�ne 

Ana güverten�n vasattan başa ve kıça g�derken

yükselmes�. 

(The sheer �s a measure of long�tud�nal ma�n

deck curvature, �n naval arch�tecture.)

Takarya - Keel Blocks
Havuza tam�r amaçlı gelen gem�ler�n

sab�tlenmes� �ç�n altına konulan yardımcı

elemanlar. 

(Heavy wooden or concrete blocks on wh�ch

sh�p rests dur�ng construct�on or repa�r)

Tr�m - Tr�m
Gem�n�n baş ve kıç drafları arasındak� fark ,

gem�n�n hang� tarafının daha çok battığını

anlamamıza yardımcı olur. 

(The tr�m of a sh�p descr�bes �ts float�ng pos�t�on

�n length d�rect�on, namely �f the bow or the aft

of the sh�p �s deeper submerged �nto the water.)

Tutya - Sacr�f�c�al Anode 

Gem�ler�n tuzlu suyla temas eden su kes�m�n�n

altındak� metal aksamların korozyona maruz

kalmasını engelleyen metal�k b�r anottur. 

(To protect the hulls, the sh�p bu�lders put p�eces

of Z�nc on these hulls. The Z�nc components used

on sh�ps are called “Sacr�f�c�al Anodes”.)

Usturmaça – Dan fender 
B�r b�r�n�n üzer�ne veya rıhtıma yanaşan

tekneler�n bordalarının göçmemes� veya

boyalarının bozulmaması �ç�n araya koydukları

ağaç, last�k, plast�k veya halatlardan yapılmış

olan, balon, s�l�nd�r b�ç�m�ndek� yastık.  

(A portable dev�ce to protect a sh�p when

bump�ng a p�er; somet�mes made of wood, rope,

etc.; permanently �nstalled extens�on wh�ch

protects the hull of a sh�p �n dock�ng.)

Üst güverte – Flybr�dge - Upper deck 

 Gövden�n üzer�n� yatay düzlemde b�r çatı g�b�

kaplayan ve gem�n�n yapısını güçlend�rmen�n

yanı sıra çeş�tl� �ş ve görevler�n gerçekleşt�r�ld�ğ�

gen�ş yüzey. 

(The topmost full-length deck of a sh�p)

Haz ı r layan :  Merve  Sena  Gençay
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