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GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ MESLEK ÖRGÜTLERİ PİRİ REİS’DE BULUŞTU. 
Piri Reis Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “Gemi İnşa Sanayi Ar-Ge ve 
İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı” projesi 
kapsamında “Gemi İnşa Sanayiinde İnovasyon’da Meslek Örgütleri’nin Rolü" konulu 
bir seminer gerçekleştirildi. 
 
Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve üniversite sanayi işbirliğinin 
ön plana çıktığı seminerde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen MentorSHIP 
(Gemi İnşa Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Mentorluk ve Sertifika 
Programı) Projesinin tanıtımı yapıldı. Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Taner Albayrak 
tarafından projenin planlandığı şekilde devam ettiği, öngörülen tüm hedeflerine ulaştığı ve 
proje çerçevesinde gemi inşa sektörü temsilcilerine verilen mentorluk hizmetleri ve sertifika 
programı eğitimleri ve bu kapsamda yapılan ders, çalıştay ve seminerler ile sektörde Ar-Ge ve 
inovasyon konusunda önemli bir farkındalık yaratıldığı, sektör oyuncusu tersane ve tasarım 
ofislerinin ArGe, Yaratıcılık ve İnovasyon kapasitelerinin arttırılması yönünde önemli adımlar 
atılmış olduğu belirtildi.  
 
Piri Reis Üniversitesi’nin kuruluş amacının arge ve inovasyon anlamında sektörüne hizmet 
vermek olduğunu belirten Dr. Albayrak bu seminerde ele alınan ana temanın; 2005-2008 
yılları arasında gerçek potansiyelini gösteren Gemi İnşa sektörünün eski parlak günlerine 
dönebilmesi maksadıyla , Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasında meslek 
örgütlerinin rol ve önemi üzerinde olacağı ve konuşmacıların buna göre özenle seçilmiş 
olduğunu vurguladı.  
 
Seminer konuşmacıları olan RINA (Royal Institute of Naval Architects) Başkanı Trevor 
Blakely tarafından ‘’Meslek Örgütlerinin İnovasyon’daki Rolü’’,  GMO Başkanı Sinem 
Dedetaş tarafından ‘’Gemi Mühendisliğinde İnovasyon ve GMO’nun Rolü’’ ve  GEMİMO 
Başkanı Feramuz Aşkın tarafından  ‘’Ar-Ge Kültürünün Köşe Taşları – Denizcilik Sektörünün 
Ürün Geliştirme Potansiyeli’’  konulu sunumlar gerçekleştirildi. 
 
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında   
yürütülmekte olan proje ile, Gemi inşa sektörü oyuncularının, “fark yaratarak” küresel 
pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak, grup içi 
işbirlikleri ile tasarım ve mühendislik hizmetlerini geliştirmek ve benzer girişimleri 
destekleyerek her tip gemi siparişine cevap verebilecek potansiyeli ortaya çıkarmak; ar-ge 
faaliyetlerini teşvik ederek her birinin bu hizmetleri alarak faydalanabilecekleri ortak bir 
merkezin kurulması hedeflenmektedir.  
  
 Bu hedeflere yönelik olarak, gemi inşa sanayinde bölgesel kalkınma ve rekabet edebilirliği; 
Ar-Ge, Yaratıcılık, İnovasyon gibi kavramları etkin bir şekilde kullanarak gelişip, yenilenip, 
gerektiğinde ortak hedefler için kesişim kümesi, gerektiğinde de büyük hedefler için güç 
birliği ile birleşim kümesi oluşturup güçlenerek sağlayabilmek öngörülmüştür. Bu bağlamda, 
“Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile yenilik ve  
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yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda yoğun olarak İstanbul 
bölgesinde yerleşik olan gemi inşa sanayiinde yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin 
geliştirilmesi”, 2005-2008 yılları arasında gerçek potansiyelini gösteren sektörün, günümüz 
şartlarında da bu kapasiteye ulaşabilmesini sağlamak üzere teknoloji seviyelerini ve üretim 
organizasyonlarını düzenleyerek; 10. Kalkınma Planı’nda “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 
Büyüme” ekseniyle de vurgulanan küresel ekonomide rekabet edebilen Türkiye hedefi 
doğrultusunda ülkemizde gerçekleşecek ekonomik dönüşüme İstanbul’da, gemi inşa 
sektörünün de katkı sağlaması hedeflenmektedir.  
 
Bu kapsamda, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın tüm gelişme eksenlerinde yaratıcılık ve 
yeniliğe vurgu yapan; ekonomik gelişme ekseni ile küresel ekonomide söz sahibi, yüksek 
katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir İstanbul ekonomisi yaratmak olan hedeflerine 
doğrudan katkı sağlanmış olunacaktır. 
 
Proje kapsamında öncelikle gemi inşa sanayiine destek sağlayacak 5 Mentor yetiştirilmesi 
planlanmış olmakla beraber yoğun talep nedeni ile şu an için denizcilik ve gemi inşa alanında 
köklü deneyimlere sahip 10 kişiye mentorluk ve koçluk eğitimleri verilerek 
sertifikalandırılmaları sağlanmıştır. Bu mentorlar ve kurulan mentorluk mekanizması ile proje 
kapsamında seçilen 15 tersane ve tasarım ofisine sağlanan mentorluk hizmetleri bu 
kurumların ilgili tüm personeline açık olarak yürütülmektedir. Mentorlar tarafından bu 
tersanelere yapılan yerinde ziyaretler esnasında tersane yönetim kademeleri yanısıra ihtiyaç 
duyulan her kademede destek sağlanmaktadır. 
  
Ayrıca seçilen tersanelerden 2 şer kişi olmak üzere toplam 30 kişiye yine İstanbul Kalkınma 
Ajansı desteği ile başlatılmış olan ‘’Gemi İnşa Sanayii AR-GE ve İnovasyon Kapasitesi 
Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı’’ kapsamında 6 ay süreli bir sertifika programı 
ile inovasyon, yaratıcı düşünme, fikri haklar, Ar-Ge yönetimi, proje yönetimi konularında 
eğitimler verilerek, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi konusunda bilgilendirme, 
bilinçlendirme ve farkındalık yaratma konularında eğitim, seminer ve atölye çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Mentorluk ve Sertifika Programından faydalanacak 15 firma görevlisi dogrudan, bu 
firmalardaki yaklasık 1000 ila 2000 kisilik sektör çalısanı, proje kapsamında 
gerçeklestirilecek faaliyetlerle teknik ve mali yönden güçlenen isletmelerinde projenin 
faaliyetlerinden dolaylı olarak etkilenecektir. Ayrıca Sektörün artan Ar-Ge ve Inovasyon 
kapasitesi ile dünya çapında bilinirligi artacak, bu yolla bölgede bulunan 71 tersane ve 33 
tasarım ofisi projenin faaliyetlerinden dogrudan etkilenecektir. Sektörün artan Ar-Ge ve 
Inovasyon kapasitesi ile, toplam çalısan sayısı 30.000’lerden, kriz öncesi dönemdeki 
130.000’ler seviyesine çıkabilecek; istihdamı saglanan ilave 100.000 kisi ve aileleri, projenin 
faaliyetlerinden dolaylı olarak etkilenecektir. 
 
Tüm bu faaliyetler ise sonuç olarak İstanbul Kalkınma Ajansının Yenilikçi İstanbul Mali 
Destek Programı kapsamındaki hedefleri doğrultusunda ülkemiz adına İstanbul’un yüksek  
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katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi 
olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesine ve 
istihdamın artırılmasına katkı sağlayacaktır. 
 
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye uygun bulunan 
projenin 507,100.00TL tutarındaki toplam bütçesinin 90.00% oranındaki 456,390.00TL kısmı 
İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ile desteklenmekte olup kalan kısmı Piri Reis Üniversitesi 
tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu hibenin önemli bir kısmı tersane ve tasarım ofislerine 
verilen eğitimler ve mentorluk hizmetleri ile sektörün tüm çalışanlarına açık olan konferans, 
seminer ve çalıştayların düzenlenmesi maksadı ile kullanılmaktadır. Bunun dışında Piri Reis 
Üniversitesi poje ekibi tarafından projede öngörülenin üzerinde kendi imkanları ve özverili 
çalışmaları ile projeye ilave destek sağlanmaktadır. 
 


