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TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 
85 sayılı KHK ve 7.03 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek kuruluşudur. 

 

14.02.2022/XXX 

Sayın Yetkili, 

 

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, bilindiği üzere Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarından mezun denizci mühendislerin, 
mühendis unvanını taşımaları ve uzmanlık alanlarında çalışabilmeleri için üye olmaları gereken meslek 
odasıdır. Bununla birlikte Odamız bünyesinde Genç GEMİMO adı altında 2006 yılında kurulmuş bir 
öğrenci kolu bulunmaktadır. Genç GEMİMO, DUIM ve GMIM programı olan her üniversitenin belirlediği 
temsilcilerin yanı sıra bu bölümlerin tüm öğrencilerine açık olup, aktif 600’ün üzerinde üyesi 
bulunmaktadır. 

Denizci öğrencilerin en büyük problemlerinden birisi hiç şüphesiz ki “staj sorunu” dur. Bu çerçevede, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlana yazı ile Deniz 
Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin zorunlu stajlarının 2 aylık bölümü 
pandemi dolayısıyla,  31.12.2022 tarihine kadar gemi işleten firmalar, liman başkanlıkları, Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü, liman seferi yapan yolcu gemisi ve feribot işletmeleri, klas kuruluşları, 
kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, araştırma gemileri, liman işletmeleri ve tersanelerde 
yapılabilecektir. Ayrıca Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin 
zorunlu olmamasına rağmen kendi gelişimleri için gemi işletmelerinde staj yapmak adına talepleri 
bulunmaktadır. 

Bu bağlamda TMMOB GEMİMO olarak,  2021 yılında başlattığımız hizmet projesine sizlerin yardımıyla 
devam etmeyi hedeflemekteyiz. Daha iyi denizci mühendisler yetişebilmesi için, sizleri öğrencilerimizin 
gemi işletmelerinde yapacakları kara stajları için oluşturduğumuz staj programına destek olmaya davet 
etmek istiyoruz.  

Gereğini saygılarımla arz/rica ederim. 

 

Gizem Çevik 
TMMOB Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisleri Odası 
Genel Sekreteri 

 

(Tarafınızca belirlenecek kontenjanlara uygun olan stajyerlerin yönlendirilmesi için başvurular TMMOB 
GEMİMO tarafından alınacak olup, beraber belirlediğimiz kıstaslara göre öğrenciler dönemin şartlarına 
göre mülakatlara tabi tutulacaklardır. Kontenjan sağlayan işletmelerin temsilcileri, bu mülakatlara 
istekleri doğrultusunda katılabilecekleri gibi yetkin kişilerden oluşan komisyonumuzca yönlendirilen en 
başarılı adayları da değerlendirmeyi tercih edebilirler. ) 


