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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XIV. Dönem  Yönetim Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

2022 yılından, 14. Çalışma Dönemimizden Merhaba!

Şube Yönetim Kurulu olarak her bir üyemizi saygı ve dayanışma ile selamlıyoruz.

12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulumuz ve Seçimlerimizin ardından 
siz kıymetli üyelerimizin desteği ile Denizli Şubemizde ‘Demokrat’ geleneği sürdürme yolunda 
önemli bir dönemi geride bıraktık. 

Bu pandemi şartları altında genel kurulumuza 210, seçimlerimize ise 604 üyemiz katılıp, oy 
kullanarak iradesini sandığa yansıttı. Bu süreçte düşüncelerini, desteğini ve eleştirilerini bizlerle 
paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ederiz, her ne kadar seçimde iki farklı liste olarak yarışsak da 
kazanan Şubemiz ve Odamız oldu. Ayrıca bildiğiniz gibi, Oda Çalışma İlkeleri arasında yer alan 
demokratik merkeziyetçilik ve örgütlü üyelik normlarına dayalı iç yaşamımız ve yaygın mesleki-
toplumsal hizmet sunumu ile TMMOB’nin en etkin Odası konumuna ulaşmış durumdayız. 
TMMOB’nin en büyük destekçisi, etkinliklerinin en yoğun katılımcısı Odamızdır ve bu katkı 
önümüzdeki dönemde de bütün Türkiye’de ve Şubemizde sürdürülecektir.

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüz ülke ve dünya şartları, gelişen teknoloji, insan ihtiyaçlarının farklılaşması sonucu 
çalışmalarımızı bu alanlarda revize ederek sürdüreceğiz. Bu süreçte en önemli desteği 
üyelerimizden, kurumsal kimliğimizden ve kurumsal hafızamızdan alacağız. 

Bu noktada genel, kamusal-toplumsal, mesleki yarar ilkeleri ile Üye-Oda ilişkisini bir bütün olarak 
ön planda tutacak ve meslek alanlarımızı koruma yanı sıra yeni alanlara yönelmeye çalışacağız. 
Örgütlenme faaliyetlerimize öğrenci üyelerimizden başlayarak çok güçlü bir şekilde sarılacağız 
ve ‘İş Yeri Temsilciliği’ modelimizi şubemizde etkin kılmak için çalışmalarımızı planlı bir şekilde 
yürüteceğiz. 

Üyelerimizin mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, uzmanlık komisyonlarımızın 
yürütücülüğünde teknik seminer ve söyleşi sayılarımızı artıracağız, öğrenci üyelerimiz ve işsiz 
mühendislerimiz için sektörleri tanıtan etkinliklerimizi daha sık olarak düzenleyeceğiz. 

Odamızın bünyesinde sürekli geliştirilen dijitalleşme faaliyetlerine şubemizin payı ölçüsünde 
katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. 

Tüm bu planlarımızı ülkemizin zor şartları altında ve odamızın çalışma ilkeleri doğrultusunda 
üyelerimiz ve sektör paydaşlarımızın desteği ile gerçekleştirme yönünde var gücümüzle 
çalışacağız!

Hepimize kolay gelsin!
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi süreli yayını. Ücretsiz.

ŞUBEMİZE BAĞLI MESLEKİ DENETİM BÜROLARI

  ŞUBEMİZE BAĞLI İL TEMSİLCİLİKLERİ

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ 

Emirbeyazıt Mh. Turgutreis Caddesi
Seyfi Ülkümen İşhanı Kat: 3 No: 6 MUĞLA
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0252 212 38 63

AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 
41 Sk. No: 23/A  AYDIN
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0256 215 01 12

UŞAK İL TEMSİLCİLİĞİ

Ünalan Mahallesi Aytaş Apartmanı No: 26/B
Merkez - UŞAK
Tel: 0850 495 06 66 - Faks: 0276 212 40 10

  ŞUBEMİZE BAĞLI İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Temel Yapı İş Merkezi Kat: 2 No: 2 
Gümbet / Bodrum - MUĞLA
Tel: 0252 317 19 19 - Faks: 0252 317 13 11

FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Tuzla Mahallesi 526 Sk. No: 28/1
Fethiye - MUĞLA
Tel: 0252 612 87 01 - Faks: 0252 612 07 73

MARMARİS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Armutalan Mahallesi Yunus Nadi Caddesi
No: 86 Marmaris - MUĞLA
Tel: 0252 413 51 71 - 0252 413 57 89

MİLAS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Hacı İlyas Mahallesi Avcılar Sokak No:19
Artun İş Merkezi Milas/Muğla
Tel: 0252 513 66 16 - Faks: 0252 513 66 16

NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Yeni Mahalle 86 Sokak No: 16/A 
Nazilli-Aydın
Tel: 0256 313 17 15 - Faks: 0256 313 17 15

ORTACA MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Beşköprü Mahallesi 114 Sk. D. 611 
Tel: 0252 282 03 37 Ortaca - MUĞLA

KUŞADASI MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Camikebir Mah. Kemal Arıkan Caddesi 
No: 34/207 Kuşadası - AYDIN

DİDİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Söke Yolu Üzeri Abalı Kavşağı No: 1 
Didim - AYDIN

SÖKE MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Konak Mahallesi 2. Hasırcılar Sk. No: 4/201 
Söke - AYDIN

MMO Denizli Şubesi Adına Sahibi

Umut Cüneyt İyiol

(Şube YK Başkanı)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Cihan Deligöz 

(Şube Sekreteri)

Yayın Baskı Hazırlık 

Hüseyin Hıdır

Yayın Tarihi

Mart 2022

Yayın Formatı

19,5 x 27.5 - PDF Digital

Yayın Yönetim

MMO Denizli Şubesi

Sırakapılar Mh. Saltak Cd. No: 83

Merkezefendi-Denizli 

Tel: 0850 495 06 66

Faks: 0258 263 88 36

TMMOB MMO Denizli Şubesi 

İki aylık süreli dijital platform yayını.
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Şubemiz eğitim birimi olarak; Temmuz ayından beri Genel Merkez ve diğer şubelerimizle tam bir 
dayanışma içerisinde meslektaş ve ara teknik personel eğitimlerine devam etmektedir. 

COVİD-19 pandemisi sebebi ile süreçlerin çok büyük bir kısmını online olarak gerçekleştirdiğimiz 
eğitim ve sınav faaliyetleri şubemizde de Covid-19 tedbirleri kapsamında aralıksız olarak devam 
etmektedir. 

Aralık (2021) - Ocak, Şubat ve Mart aylarında şube ve temsilciliklerimizde yaptığımız eğitimler ve 
katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir. Toplamda 20 eğitimde 247 üyemizi belgelendirdik.

ŞUBEMİZ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sıra Eğitim Adı Katılımcı 
Sayısı

Şube / 
Temsilcilik

1 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 3 Denizli Şube

2 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
Kursu 8 Denizli Şube

3 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 19 Fethiye İlçe 

Tems.

4 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 38 Muğla İl Tems.

5 Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Mühendislik Yetkilendirme Eğitimi 34 Denizli Şube

6 Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 37 Denizli Şube

7 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 40 Uşak İl Tems.

8 Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 15 Denizli Şube

9 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 8 Aydın İl Tems.

10 Şantiye Şefliği 10 Denizli Şube

11 Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 13 Denizli Şube

12 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu 6 Marmaris İlçe 

Tems.

13 Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi

9 Denizli Şube

14 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 7 Denizli Şube
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ŞUBAT - MART 2022 EĞİTİM TAKVİMİ

Odamız ve diğer şubelerimizin eğitimlerini takip etmek için makina.mmo.org.tr adresinden 
TC Kimlik numaranız ve Oda Sicil Numaranız ile giriş yapabilirsiniz.
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu 
TMMOB'nin ülke çapında başlattığı 
"Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!” kampanyası kapsamında 18 
Aralık 2021 tarihinde kitlesel bir basın 
açıklaması yaptı.

Bu ülkedeki 600 binin üzerinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısının sesi olarak bizler, Kasım ayı başından bu yana emeğimize, mesleğimize 
ve haklarımıza sahip çıkmak, sorunlarımıza çözüm bulmak için kampanya yürütüyoruz.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Meclis komisyonlarında tartışılmaya başlanmasıyla 
beraber bizler de meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarını geliştirmek için yoğun çaba 
içerisine girdik.

Birliğimize bağlı odalarımızın tüm şube ve temsilciliklerine taleplerimize ilişkin pankartlar astık. 
İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla basın açıklamaları yaptık. Broşürler, bildiriler yayınladık. 
Milletvekillerine ve siyasi partilere gönderdiğimiz yazılarla, sosyal medya kampanyalarıyla 
sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik.

Kriz döneminde meslektaşlarımızın giderek derinleşen sorunlarının çözümü için

İşsizlik sorununun çözülmesini, diplomalı işsizliğin ortan kaldırılmasını istedik.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamının artırılmasını ve tüm meslektaşlarımız için 
kadrolu güvenceli istihdam sağlanmasını istedik.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergelerinin artırılarak, ücretlerinin ve özlük haklarının 
iyileştirilmesini istedik.

SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret 
denetim protokolünün ivedilikle yürürlüğe konulmasını istedik.

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç 
edilen meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini istedik.

Özelleştirme uygulamalarına son verilerek özelleştirilen kamu kuruluşlarının yeniden 
kamulaştırılmasını istedik.

Toplumun güvenliğinin sağlanması için zorunlu olan kamusal mesleki denetimleri ortadan 
kaldırmaya yönelik düzenlemelerin ve serbestleştirme uygulamalarının sonlandırılmasını istedik.

İstedik ki, her geçen gün artan hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk karşısında meslektaşlarımızın 
hayatları daha da zorlaşmasın.

İstedik ki, bu ülkenin tüm zenginliklerinde, üretilen tüm değerlerinde emeği olan, hayatı yaratan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeği zayi olmasın.
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İstedik ki, bütçeden emekçilere, yoksul halka, kamusal yatırımlara, kamu hizmetlerine daha fazla 
pay ayrılsın.

Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı insanca yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve adil 
bir vergi sistemi istedik.

Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak tıkadı. Bütçe görüşmelerini halkın sorunlarının 
çözümü için bir fırsat olarak kullanmak yerine, muhalefet milletvekilleri ile laf yarıştırmak, 
kavgaya tutuşmak için kullandı.

Siyasi iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da 
büyüyor. Paramızın değeri her geçen gün daha da düşüyor, hayat pahalılığı daha da artıyor, 
geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken, borçlarımız daha da artıyor.

Siyasi iktidar, paramızın pula dönmesini, geniş halk kesimlerinin yoksullaşmasını, reel ücret 
kaybını engelleyemediği için şimdi bu sefaletimizi kalıcı hale getirecek bir ekonomik düzeni bize 
kurtuluş olarak sunmaya çalışıyor.

Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız! Emeğimize, 
mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, 
sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.

Meslektaşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi 
olacağız.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın TMMOB!

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
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FETHİYE'DEKİ SMM ÜYELERİMİZ İLE BULUŞTUK

24.12.2021 tarihinde Fethiye İlçe Temsilciliği'mizde, 'Fethiye sınırları içerisindeki yapılarda yapı-
lacak kanalizasyon bağlantı işi ve projelendirilmesi' konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 
MUSKİ Yöneticileri, Fethiye Belediyesi'nden yetkililer, müşavir firma temsilcileri ve SMM üyele-
rimiz katılım sağladı.

Toplantıya Fethiye İlçe Temsilciliğimizi temsilen TYK Başkanı Mustafa Tunç, Muğla İl Temsilciliği-
mizi temsilen TYK Başkanı Münnami ÖZYURT, Şubemizi temsilen ŞYK Başkan Vekili U. Cüneyt 
İYİOL ve Şube Müdürümüz Behice ÇETİNKAYA DİLBAZ katıldılar.
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Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve KOSGEB Denizli Müdürlüğü iş birliğinde 27 Ocak 
Perşembe günü saat 15.00’da, KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – 
JICA ortaklığında hayata geçirilen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” hakkında 
online bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Program ile, Covid-19 salgınından etkilenen imalat 
sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar 
programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından 
sermaye desteği sağlanacaktır. Desteğin amacı, öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük 
işletmelerin (MKİ’ler) salgın şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını 
salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamaktır.

COVİD-19'DAN ETKİLENEN MİKRO VE KÜÇÜK 
İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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14. DÖNEM GENEL KURUL VE SEÇİMLERİMİZ 
12-13 ŞUBAT TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİ.

14. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerimiz 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. 13 Şubat Pazar günü 
Şube Hizmet Binamızda gerçekleştirdiğimiz Seçimlerde Demokrat Makina Mühendisleri yeniden 
yönetime seçildiler.
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XIV. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU MAZBATASINI 
ALARAK GÖREVE BAŞLADI.

XIV. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Şubemiz XIV. Dönem Yönetim Kurulu mazbatasını alarak göreve başladı. 

12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan 
XIV. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerimi-
zin ardından seçilen şube yönetim kuru-
lumuz ilk toplantısını gerçekleştirdi.

21.02.2022 tarihli Şube Yönetim Kurulu 
birinci toplantısında görev dağılımı aşa-
ğıdaki şekilde yapılmıştır. 

İsim - Soy İsim Görevi

Umut Cüneyt İYİOL Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Ali PALA Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cihan DELİGÖZ Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

Beycan TEKKOYUN Şube Yönetim Kurulu Saymanı

Mehmet SARICA Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Cemre DOĞAN İLHAN Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Nail Emre GÜLBAHÇE Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Burak ÖKÜNÇ Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Ali AVCI Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman DEMİRCİ Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Özge ÇEREZCİ Şube Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı KUŞ Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Nihat ÇAPOĞLU Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Anıl GÜNDÜZ Şube Yönetim Kurulu Üyesi



11bülten aralık 2021 - ocak - şubat  -  mart 2022 /1ETKİNLİKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DENİZLİ İL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK.

28.02.2022 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’ne bir protokol zi-
yareti gerçekleştirerek, İl Müdürü Sn. Sefa Gökalp’ı 
makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde kurumlar 
arası ilişkiler görüşüldü. İlimizde gerçekleştirdiği-
miz asansör periyodik kontrolleri hakkında bilgi 
verilerek, ilimizde faaliyet yürüten asansör firma-
ları ve halka açık bilgilendirme toplantıları yapma 
konusunda taleplerimizi ilettik. Ziyarete ek olarak, 
İl Müdürlüğü’nde görevli üyelerimizi de ziyaret 
ettik.

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİK.

MAKİNA SANAYİCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİK.

25.02.2022 tarihinde Denizli Barosu Başkanlığı’na 
protokol ziyaretinde bulunduk.

24.02.2022 tarihinde Makina Sanayici İş İnsanları 
Derneğini ziyaret ettik. Ziyaretimizde sektör so-
runları ve çözüm yolları, öğrenci üyelerimiz için 
staj konuları ve iş arayan üyelerimiz için istihdam 
konuları görüşüldü.



12 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını ETKİNLİKLER

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİK.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NA PROTOKOL ZİYARETİNDE 
BULUNDUK.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 
DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİK.

24.02.2022 tarihinde DOSB Müdürlüğü’nde 
Bölge Müdürü Üyemiz Ahmet TAŞ’ı makamında 
ziyaret ettik. Ziyaretimizde; Mesleki Eğitim 
Merkezi’nden yeni mezun ve iş arayan üyelerimize 
yönelik bilgisayar destekli tasarım kurslarının 
düzenlenmesi, OSB içerisinde yer alan firmalarda 
çalışan üyelerimize yönelik seminer/eğitim vb. 
etkinliklerin düzenlenmesi ve ikili kurum ilişkileri 
üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

28.02.2022 tarihinde Denizli Ticaret Odası’na bir 
protokol ziyareti düzenleyerek, Oda Başkanı Sn. 
Uğur ERDOĞAN ile görüştük. Ziyaretimizde Teknik 
Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan 
çalışmalar ve Bakım Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi hakkında bilgi alış verişinde bulunduk.

28.02.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek, il müdürü Sn. M. Fatih Namık 
ÖZTÜRK ile görüştük. Ziyaretimizde enerji kimlik 
belgesi ve uygulamaları, yapı denetim sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimiz ve sorunları ile Merkez 
Laboratuarımızın verdiği hizmetler hakkında 
bilgilendirmeler yaptık.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'Nİ 
ZİYARET ETTİK.

PAMUKKALE BELEDİYESİ'Nİ 
ZİYARET ETTİK.

KARAYOLLARI 27. ŞUBE ŞEFLİĞİ'Nİ 
ZİYARET ETTİK.

Yönetim Kurulumuz, 01.03.2022 tarihinde 
Pamukkale Üniversitesi'ni ziyaret etti.Ziyaretimiz 
sırasında Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Teknoloji Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ ile görüştük, 
Üniversite-Oda ilişkisi, öğrenci üye çalışmaları 
ve kurum ilişkileri üzerine görüş alış verişinde 
bulunduk.

Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler çerçevesinde 
yürütülen çalışmalarımız protokol ziyaretlerimiz 
ile yoğun bir şekilde devam etmektedir. 14. 
Dönem Yönetim Kurulumuz 01.03.2022 tarihinde 
Pamukkale Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye 
Başkanı Avni ÖRKİ ve Belediye Başkan Yardımcısı  
Hüseyin ÇOLAKOĞLU ile görüştü. Görüşmelerde iki 
kurum arasındaki ilişkiler ve teknik işbirliği konuları 
üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

Yönetim Kurulumuz 1 Mart 2022 tarihinde 
Karayolları 27. Şube Şefliği'ni ziyaret ederek Şube 
Şefi Üyemiz M. Sait ARIDUMAN ile görüştük. 



14 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

KADINLAR ÖZGÜRLEŞMEDEN HİÇBİR TOPLUM 
ÖZGÜRLEŞEMEZ.

Ülkemizde aile, eğitim, çalışma 
yaşamı, istihdam başta olmak 
üzere toplumsal yaşamın her 
alanında kadınlara yönelik 
eşitsizlik ve şiddeti meşrulaştıran 
yaklaşımlar özellikle son yıllarda 
oldukça artmıştır.

Kamuoyunda “İstanbul 
Sözleşmesi” olarak da bilinen, 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 
iptalinin bu sürece katkıda 
bulunduğu bilinmektedir. 

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı her alanda verdikleri eşit ve özgür yurttaşlık 
mücadelesi, aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mücadelesidir. 
Odamız bu onurlu mücadelelerinde kadın meslektaşlarımız ve tüm kadınlarla birlikte ve 
dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.

Biz de, Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi olarak; kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak için bir film gösterimi organize ettik. Bu anlamlı günü kadın üyelerimize 
ayırmaya çalıştık.
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GENEL ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Şubemiz 14. Dönem Çalışma Programı'nın 
oluşturulması gündemiyle 9 Mart 2022 tarihinde 
şubemiz İ.Yener Acar Konferans Salonu'nda 
üyelerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. 
Toplantımıza katılarak çalışma programına son 
şeklinin verilmesi konularında görüş bildiren tüm 
üyelerimize teşekkür ederiz. 

DENİZLİ SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİK.

49. DÖNEM ODA GENEL KURULU DENİZLİ 
DELEGASYON TOPLANTISI YAPILDI

Yeni çalışma dönemi protokol ziyaretleri 
kapsamında 10.03.2022 tarihinde Denizli Sanayi 
Odası'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı 
Müjdat Keçeci ile görüştük.

26-27 Mart 2022 tarihlerinde Ankara'da 
düzenlenecek olan 49. Dönem Oda Genel Kurulu 
Toplantısı için şubemiz delegelerinin katılımı 
ile 13 Mart 2022 tarihinde bir hazırlık toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya 51 oda delegesi katılarak, Genel Kurul'a 
taşınması gereken konular üzerinde görüş alış 
verişinde bulunuldu.



16 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUZ TEMEL İSG EĞİTİMİ 
DÜZENLEDİ.

ÇYDD ÖĞRENCİ ÜYELERİNE TEMEL İSG EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİK.

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 
14-15 Mart 2022 tarihlerinde Temel İSG Eğitimi 
düzenlendi. 

Eğitim; A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
üyemiz Osman ÖZTÜRK ve Dr. Bülent BİLGİÇ 
tarafından verildi. 

Şubemiz ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Denizli Şubesi arasıda yürütülen ikili ilişkiler 
kapsamında derneğin öğrenci üyelerine Şubemiz 
İSG Eğitmeni Osman ÖZTÜRK tarafından Temel 
İSG eğitimi verildi. 16 saat süren temel eğitime 30 
öğrenci katıldı. 

Şubemiz XIV. Dönem Yönetim Kurulu 17.03.2022 
tarihinde Merkezefendi Belediyesi'ni ziyaret 
ederek Belediye Başkanı Şeniz DOĞAN ve üyemiz 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih COŞKUN ile 
görüştüler.

Görüşmemizde iki kurum arasında yürütülen 
ortak çalışmalar ve Denizli gündemi üzerine görüş 
alış verişinde bulunuldu. 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİK.
Şubemiz Yönetim Kurulu 17.03.2022 tarihinde 
Pamukkale Üniversitesi'ni ziyaret ederek, PAÜ 
Rektörü Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN ile görüştü.

Görüşmede İki kurum arasında sürdürülen 
ilişkilerin yanı sıra, ortak düzenleyicisi olduğumuz 
Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDE TMMOB İLETİŞİM 
BİRİMİ TEKRAR FAALİYETE GEÇİRİLDİ.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
içerisinde daha önceki dönemlerde yer alan ve 
öğrenci örgütlenmesi için çok önemli bir fırsat olan 
TMMOB İletişim Ofisi tekrar aktif hale getirilerek, 
açılışı yapıldı.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen etkinlikte PAÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir KAVAKLIOĞLU ve 
TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet AKKÖSE 
birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından 

iletişim ofisi açılarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. 

Etkinlik sonrasında yapılan kokteylde öğrencilerimiz ile TMMOB ve Oda yöneticileri sohbet 
ederek; TMMOB, Oda ve Öğrenci yapılanması konularında görüş alış verişinde bulundular.



18 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde  
gerçekleştirilen etkinlikte PAÜ Teknoloji Fakültesi 
Öğretim Üyesi  Dr. Öner ATALAY açılış konuşması 
yaptı. Ardından Odamız yöneticileri söz alarak 
Oda faaliyetleri ve öğrenci yapılanması hakkında 
bilgilendirme yaptılar.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ 
FAKÜLTESİ'NDE ODA TANITIM TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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İL/İLÇE TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULLARIMIZ 
GÖREVLERİNE BAŞLADI.

Şubemize bağlı il/ilçe temsilciliklerinde gerçekleştirilen üye toplantılarında üyelerimizin eğilimleri 
ve değerlendirmeleri sonrası, 14. Çalışma Dönemimizde görev yapacak temsilcilik yürütme 
kurulu üyelerimiz belirlendi.

İl/ilçe temsilciliklerimizde yapılan toplantılarda yapılması planlanan çalışmalar, üyelerimizin 
yereldeki sorunları ve çalışma dönemimiz için görüş alış-verişinde bulunuldu.

Yürütme kurullarımız yaptıkları ilk toplantılarda görev dağılımını gerçekleştirerek çalışmalarına 
başladılar.

Yürütme kurullarında ve Mesleki Denetim Bürolarında görev alan üyelerimize çalışmalarında 
başarılar dileriz.



20 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

TEMSİLCİLİK GÖREVİ İSİM SOYİSİM

AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı MEHMET TUNÇ ERLAÇİN

YK Sekreteri ESRA KURTULUŞ

YK Saymanı OSMAN ERSÖZ 

YK Üyesi DİLEK ÇELİKMEN

YK Üyesi ÖZGÜR KANLI

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı MEHMET ORÇUN ÇİĞDEM

YK Sekreteri AHMET GÜRHAN ARICI

YK Saymanı HÜSEYİN ÇAKIR

YK Yedek Üyesi GÜNEŞ ACARBULUT

YK Yedek Üyesi SÜLEYMAN ALTIOK

YK Yedek Üyesi FİGEN GÜLER

UŞAK İL TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı OZAN BAYIK

YK Sekreteri AKIN SATI

YK Saymanı OSMAN SARIHAN

YK Üyesi RECEP ERDOĞAN

YK Üyesi OLGUN EYİDOĞAN

BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı SEMAYİ YAMAN

YK Sekreteri HÜSEYİN CAHİT CENGİZ 

YK Saymanı HİLMİ CUMHUR GEÇİN

YK Yedek Üyesi SALİH CİCİLİ

YK Yedek Üyesi SADIK FIRAT DEMİR

YK Yedek Üyesi RUKEN KUŞAN

FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı MUSTAFA TUNÇ

YK Sekreteri ENVER DEMİRCİ

YK Saymanı İSMAİL SARAÇ

YK Yedek Üyesi YEŞİM ŞAHAN UÇAR

YK Yedek Üyesi AHMET GÖNEN

YK Yedek Üyesi BERK UZAR
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MARMARİS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı ALİ ULVİ AVANOĞLU

YK Sekreteri BUĞRA AYKAN

YK Saymanı ÖZGÜR HAN

MİLAS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı MEHMET GÜNLÜK

YK Sekreteri SERAP TÜRKER

YK Saymanı MUSTAFA KOBAN

YK Yedek Üyesi MUSTAFA ALVER

YK Yedek Üyesi DURSUN DEMİRKAN

YK Yedek Üyesi TURGUT MARAL

NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YK Başkanı HALİL MAVİ

YK Sekreteri HÜSEYİN ÖZTÜRK

YK Saymanı ARİF ŞENTÜRK

YK Üyesi KADİR MUTLU

YK Üyesi AYDIN LEKESİZ

DİDİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU ADEM ÖZEN

KUŞADASI MESLEKİ DENETİM BÜROSU MUSTAFA KARUL

SÖKE MESLEKİ DENETİM BÜROSU İBRAHİM USTA

ORTACA MESLEKİ DENETİM BÜROSU MAHMUT YURTSEVEN



22 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını
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TMMOB MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI 
DENİZLİ ŞUBESİ

XIV. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Şube çalışmalarımız, Şube genel kurulunda üyelerimizin görüş ve önerileriyle zenginleşen 
14.Dönem Çalışma Programı doğrultusunda devam edecektir. 

SUNUŞ

Bizler, Çağdaş, Atatürkçü, Laik, İlerici, Devrimci, Demokrat çizgimizle, Şubemizin kuruluşundan 
bu yana hep birlikte hayata geçirdiğimiz emekten, bilimden, halktan, kamu yararından, barış 
ve kardeşlikten, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana politikalarımızı geliştirerek, Çağdaş, 
Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye mücadelesi içinde yer almaya devam edeceğiz.

Odamıza kayıtlı, Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik 
Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri 
mühendisleri olarak; yıllardır tüm çalışmalarımızı siyasal iktidarlardan bağımsız olarak oluşturup 
hayata geçirmekte, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, 
bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunarak yürütmekteyiz. Mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın sorunlarıyla, ülkemizin sorunlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği 
bilinciyle hareket etmekteyiz.

***

Bizler, dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışı 
ile şubemizde katılımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temel ekseni yapmayı son derece 
önemsiyoruz.

Bu doğrultuda; mesleğimizin üyelerimizin ve Odamızın birikimlerini hayatımızın ve 
çalışmalarımızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere Oda ve Şube çalışmalarını 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Çağdaş, Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye 
mücadelesinde, emperyalizme, yeni liberal talana ve gericiliğe karşı, emek ve meslek örgütleri ile 
bir arada olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Yeni dönemde de, daha güçlü bir Şube, MMO ve TMMOB için tüm enerjimizi ortaya koyacağız.

XIV. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü 
üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ

Makina Mühendisleri Odası kurulduğu günden bu yana mesleki demokratik meslek örgütüdür, 
demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten ve halktan yanadır, antiemperyalisttir, 
anti-faşisttir, ırkıçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihlallerine 
karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, 
gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Oda çalışmalarının oluşturulmasında 
ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde 
demokratik ve katılımcıdır. TMMOB'ye bağlı Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının meslek alanlarının düzenlenmesine katkı sağlar, üyesinin ve halkın çıkarlarını 
korur. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında çözüm önerileri üretir. Bu temel kurallar 
çerçevesinde çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 



24 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

1. Meslek Odamız, ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarının çözümüne 
etkin, katılımcı bir organizasyon ortamı olarak değerlendirilir.

2. Oda/Şube çalışmaları; belirlemiş olduğumuz çalışma anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Yeni 
dönemde yeni yönetim kurulu bileşenleri bu çalışma anlayış ve ilkelerini benimseyen mesleki 
birikimi olan üyelerden oluşur.

3. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik, özlük hak ve çıkarlarının her düzlemde 
korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

4. Mesleki uzmanlık alanlarımızın düzenlenmesi, uygulama alanlarının geliştirilmesi yönünde 
merkezi ve yerel yasal düzenleme süreçlerine müdahil olunur.

5. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve kuruluşlarıyla yaşam bulması için 
meslek odamızın etkin ve işlevsel bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalar geliştirilir. Yaşam 
alanlarımızın yok edilmesi, hak kayıpları ve insan hakları ihlallerine karşı örgütlü gücüyle 
mücadele eder.

6. Ülkemizde sanayileşme, enerji, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında çevreyi 
koruyucu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirici çalışmalar yapılır. 

7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin zaman geçirmeksizin ülke sanayisinde uygulanabilirliğinin 
sağlanması için meslektaşlarımıza, sürekli meslek içi eğitim yoluyla mesleki yeterliliklerinin 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi için ortamlar hazırlanır.

8. Mühendislik eğitiminde; eğitimde bütünselliğin ve gelişimin sağlanması yönünde çağdaş 
eğitime yönelik köklü çözüm önerilerinin üretilmesi, öğrenci üyelerimizin mesleki, sosyal, kültürel 
gelişimleri için Şubemizde ortamlar yaratılır.

9. Toplumumuzda yoğun olarak yaşanan depolitizasyon sürecinde, "meslek ve meslektaş 
sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı" ilkesiyle üyelerimizin toplumsal 
duyarlılıklarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılır.

10. Üyelerimize sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerini karşılayacak, bu alanlardaki gelişimlerini 
sağlayacak ortamlar oluşturulur.

11. Daha güçlü, daha etkin bir Meslek Odası için, üyelerimiz arasında Oda-üye ilişkilerinde bulunması 
gereken dayanışma ruhunu güçlendirecek katılım ve paylaşım mekanizmaları geliştirilir. İlgili 
kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek ortak eğitim, danışmanlık, test, laboratuvar, onaylanmış 
kuruluş, kalibrasyon ve belgelendirme hizmetleri kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir.

12. Ülkemizin sanayisinde ve istihdamında en büyük paya sahip KOBİ'lerin kalite ve teknolojik alt 
yapısının gelişimine katkıda bulunacak projeler geliştirilir.

13. “Birlikte karar almak, birlikte üretmek, birlikte yönetmek" anlayışı gereği uzmanlık alanımıza 
ilişkin tüm süreçlere müdahil olma ve Oda görüşlerinin hayata geçirilmesi noktasında üyelerimizin 
siyasette, sivil toplum örgütlerinde, sektör dernek ve odalarında aktif olmaları özendirilir.

14. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde en belirgin etken olan 
çalışanlarımızın, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamaya yönelik olarak kurum içi ve kurum dışı 
eğitimlere katılmaları özendirilir.

15. Kadınların ve LGBTİ+ bireylerin, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi hayata ve çalışma yaşamına 
eşit ve etken katılımını sağlamak amacıyla, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı hakkındaki 
farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlenir.

16. Tüketici haklarını korumak amacıyla bağımsız kurumsal yapımızla meslek alanımıza giren 
konularda, kamusal denetim anlayışıyla halkımıza ve sanayiye yönelik olarak teknik hizmetler 
yürütülür.
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17. Odamız, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin, siyasi iktidarlardan bağımsız özerk 
bir yapıda çalışmalarını demokrasinin temel şartı sayar. Siyasi iktidarın bu kurumların 
işlevsizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması ve vesayet altına alması çabaları karşısında mücadele 
eder.

18. Rant alanı yapılarak talan edilmek istenen kentsel ve kırsal alanların, tabiat varlıklarının, 
koruma alanlarının, doğal sit alanlarının, milli parkların, meraların, yaylaların vb. alanların kamu 
yararı esas alınarak kullanılması ve/ veya korunmasına ilişkin kamuoyu bilgilendirilir, halkımızla 
birlikte mücadele edilir.

19. Kamu yararına planlamayı esas alan, istihdam odaklı ve öncelikli sektörlerde bölgesel 
kalkınmayı hedefleyen, yerli kaynaklara, nitelikli işgücü ve mühendislik alt yapısına dayanan 
sanayileşme politikalarını destekler, oluşumuna katkı sağlar.

20. Üniversitelerde mühendislik disiplinleri ile ilgili bölüm ve fakülte sayılarının plansız 
artması, üniversite öğretimi ve mühendislik hizmetlerinin piyasalaştırılması, mesleğimizin ve 
meslektaşlarımızın niteliksizleştirilmesi ve itibarsızlaştırılmasına ilişkin uygulamalar ile mücadele 
edilir. Söz ve karar hakkının üniversitelerin üç ana unsuru olan öğretim üyeleri, üniversite 
emekçileri ve öğrencilerde olduğu, emeğe, insan haklarına saygılı, barışın ve hoşgörünün hâkim 
olduğu özerk-bilimsel-demokratik bir üniversite mücadelesini destekler.

YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar 
halinde sıraladığımız çalışmalar yapılacaktır.

1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

Şube Yönetim Kurulu olarak; Odamızın gücünü üyelerimizin oluşturduğu bilinciyle, üyelerimizle 
örgütsel ilişkinin ve iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapacak, çağdaş 
iletişim yöntem, teknik ve araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda;

1. Teknolojik, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelerin ülkemize, odamıza, 
şubemize ve üyelerimize etkilerini, üyelerimizle ve paydaşlarımızla konuşma olanakları 
sağlayacak, üyelerin oda aidiyet duygularının geliştirilmesini ve oda çalışmalarına katılımını 
arttıracak, etkili oda politikalarının oluşumunu sağlayacak on-line ve yüzyüze söyleşi, konferans, 
çalıştay, seminer düzenlenecektir. 

2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki koşullarının iyileştirilmesi, sorunlarının 
çözülmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönündeki çalışmalar devam edecektir.

3. Üyelerimize özel sektörde ve kamuda yeni iş alanları yaratılması ve mevcut iş alanlarının 
korunması için çalışmalar devam edecektir.

4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. Her 
alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılık savunulacaktır. Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde 
cinsiyet ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele edeceğiz. Kadına yönelik mobbing, 
psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında olunacaktır.

5. Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların (haksız yere işten çıkarmalar, mobing, 
taciz vb.) çözümüne ilişkin şubemizden ücretsiz hukuksal danışmanlık desteği alabileceklerinin 
duyurulmasının sağlanması ve bu konunun sosyal medya, internet sitesi, Şube Bülteni vb. 
ortamlar kullanılarak görünürlüğünün arttırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

6. Odamıza yeni üye katılımını özendirici, tanıtıcı çalışmaları gerçekleştirmek üzere üniversitelerde 
bulunan ilgili bölüm, kulüp ve dernekler ile ilişkiler geliştirilecektir. Etkinlik alanımızda bulunan 
Üniversitelerin ilgili Fakültelerinde iletişim birimleri kurulacaktır.
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7. Üyelerin topluma ve mühendislik mesleğine katkılarının arttırılması, etik ve bilinçli mühendisliğin 
özendirilmesi, meslek ve iş bilincinin kazandırılması amacıyla üyeler arası iletişimin artması 
sağlanacaktır.

8. İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve çalışmalarına katılımını sağlayan destekler sürecektir. İşsiz 
üyeler ve yeni mezun üyelere ücretsiz ve ihtiyaçlarına göre eğitim uygulamaları geliştirilerek 
sürdürülecektir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacı ile iş başvurularında 
örnek teşkil edecek iş sözleşmeleri hazırlanacak ve üyelerimize sunulacaktır. Üyelerimize iş 
bulma çabalarımız Oda ile üye arasında sağlam bir örgütlülük bağı kurulması anlamında da 
değerlendirilecektir. 

9. Daha etkin oda için üyelerin uzmanlık komisyonlarında görev alması teşvik edilecektir. 
Uzmanlık komisyonlarının şube ile üye arasında köprü olması sağlanacaktır.

10. Serbest Mühendislik ve Müşavirlik (SMM) faaliyeti yürüten üyelerimizin ekonomik ve mesleki 
koşullarının iyileştirilmesi, meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesi, niteliklerinin artırılması, 
mesleki denetim faaliyetlerinin yeniden uygulamaya konulması ve sorunlarının çözümüne ilişkin 
Oda Merkezi ve Tmmob ile koordineli çalışmalar sürdürülecektir.

11. TMMOB tarafından belirlenen mühendis asgari ücret uygulamasının yaşama geçmesi 
konusunda her türlü çalışma yapılacaktır. İşletmelere bilgilendirme yazıları yazılacaktır.

12. Üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilendirme süreçlerinin hızlı, yaygın ve etkin olması için 
günümüzün çağdaş iletişim araçlarından sosyal medya ve ağlar geliştirilerek aktif bir şekilde 
kullanılacaktır.

13. Endüstri Mühendisi üyelerin ve/veya üye adaylarının beklentileri ve ihtiyaçları doğru 
algılanarak, odaya kayıtlı olan endüstri-işletme mühendislerinin sayısını artırmak amacına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

14. Endüstri mühendisi üyelerimizin birbirlerini tanımalarını sağlamak, odaya olan ilgiyi artırmak 
ve meslek örgütlenmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen Endüstri mühendisleri 
ile buluşma etkinlikleri yapılacaktır. EİM MEDAK ile koordineli çalışarak endüstri mühendisliği 
meslek örgütlenmesine, meslek sorunlarının tartışılmasına ve çözümlerin üretilmesine, mesleğin 
tanıtılarak güçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek, bu amaca yönelik olarak etkili 
faaliyetlerin organize edilmesine devam edilecektir.

15. Üyelerin talep ve gereksinimlerinin karşılanmasında etkin demokratik mekanizmaların 
yaratılması, bu mekanizmaların koordinasyonuyla elde edilecek verilerin meslek - meslektaş, 
ülke ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanabilir kılınmasını 
sağlayacak bir anlayışın sürdürülmesine özen gösterilecektir.

16. Bölgemiz etkinlik alanında üyelerimizin katkı ve katılımı ile elde edilen verilerden oluşturulan 
meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projeler 
Oda Merkezinde yapılan toplantılarda (Oda Danışma Kurulu, Başkanlar Kurulu, Sekreterler - 
Saymanlar - Müdürler Toplantıları, Teknik Görevliler Ortak Toplantıları, TMMOB Danışma Kurulu 
vb.) etkili şekilde sunulacaktır.  

17. Diğer Oda - Örgüt Birimleriyle ilişkilerde yukarıda belirtilen ilke ve anlayış doğrultusunda ülke 
genelinde Oda örgütsel yapısının bütünselliğinin korunarak, hizmet standardizasyonu ve eşit 
gelişimin arttırılarak sağlanması hedefi göz önünde bulundurulacak, diğer Oda örgüt birimlerine 
çok yönlü katkımız sürdürülecektir.

18. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda birimleri tarafından gerçekleştirilen Ulusal-
Uluslararası Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel açıdan zenginleştirilmesine 
Şubemizce katkıda bulunulacaktır.
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19. Kongre Sonuç Bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması amacıyla Oda Merkezi 
Koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine ülke genelinde Oda birimlerinin katılımı ile top 
yekûn müdahil olma çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

20. Odamıza üye olmadan mesleğini sürdürmek, yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu doğrultuda 
Fabrikalarda Mühendislik hizmeti üreten Oda Üyesi olmayan Makina ve Endüstri Mühendisleri, 
ziyaret edilerek Odamıza Üye olmaları konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Çalışma yerleri, 
çalışmaları denetlenecek, yetersiz durumda olanların kamuya olumsuz sonuçlar oluşturması 
engellenecektir.

21. Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan İşyeri Temsilciliğini özendirici ve etkinliğini 
arttırıcı çalışmalar yapılacaktır. İş yerindeki üyelerimiz ile bire bir ilişki kurulacak, katılımcı ve 
üretken bir ilişkinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bölge düzeyinde, düzenli 
olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube çalışmalarının hızlı ve 
yaygın şekilde ulaşması için sürekli yazışma ve elektronik ortamda iletişimde bulunulacaktır. 
İşyerlerinde görevli üyelerimize, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgilendirilme yapılacak ve 
oluşturulan sistemin kendisini yenilemesi sağlanacaktır. 

22. Şube çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, çalışmalara 
yön verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına katılımlarının 
sağlanması amacıyla düzenlenecek Danışma Kurulu toplantıları, Danışma Kurulu üyelerinden 
gelen öneriler doğrultusunda sistemli, tanımlı, Oda Ana Yönetmeliğinde belirtilen katılımcılarla 
yapılacak olup, birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışıyla etkin şekilde gerçekleştirilecektir.

23. Şube etkinlik alanındaki üyelerimizin Odamızdan çok yönlü beklentilerinin karşılanması 
Oda - Üye ilişkilerinin geliştirilmesi, il - ilçe Temsilciliklerinin kurumsal yapısının daha da 
güçlendirilmesiyle mümkündür. İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında “Yerinden Yönetim” ilkesi 
uygulanacaktır. Bu amaç doğrultusunda; İl - İlçe Temsilcilik çalışmalarında; temsilcilik yürütme 
kurulları ile mesleki denetim büroları sorumluları etkinlik alanında görev yapan üyelerin de 
görüşleri alınarak belirlenecektir.

24. İl-İlçe Temsilciliklerinde teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yönetim kurulu 
üyelerinin ve teknik görevlilerin temsilciliklere düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanacak, 
ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır. İl-İlçe Yürütme Kurullarının çalışma programımız 
çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 4 aylık periyotlarda çalışma raporu hazırlamaları, 
Şube Yönetim Kuruluna ve Şube Danışma Kuruluna sunmaları sağlanacaktır. İl - İlçe 
Temsilciliklerinin teknik hizmet gereksinimleri hızlı biçimde karşılanacaktır.

25.  Şubemizin bilgi birikiminin ortaya çıkarılmasında, üyeye ulaştırılmasında komisyon çalışması 
esastır. Komisyonlarda tüm üyeler için gönüllü çalışma kuralı uygulanır. Kolektif üretimin ortaya 
çıkması için yapılacak bu çalışmalara şube organizasyonu içinde destek verilecektir. Uzmanlık 
komisyonları günün ihtiyaç ve gereksinimlerine göre oluşturulacak veya proje bazında süreli 
komisyonlar oluşturulacaktır. Şube Yönetim Kurulumuz komisyonlarımızla birlikte çalışılacak ve 
komisyon üyelerinin uzmanlıklarından faydalanılacaktır.

26. Öğrenci Üye Örgütlülüğü; Oda/Şube örgütlülüğünün gelişerek devamlılığının sağlanması 
ve geleceğin kazanılmasında önemli role sahiptir. Öğrenci üyelerimizin oda organlarını ve 
yapısını tanımaları, toplumsal etkinlikleri oda çatısı altında düzenlemeleri sağlanacaktır. Öğrenci 
Üye Komisyonu ve alt çalışma gruplarının çalışmaları yeni dönemde de zenginleştirilerek 
sürdürülecektir. 
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2. MESLEKİ VE TEKNİK HİZMETLER 

Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin 
kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak ayrıca 
kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi değerlerin 
ve kültürel mirasın korunması, tarımsal ve sanayi üretimin arttırılması, ülkenin sanatsal ve teknik 
kalkınması için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak temel amaçlarımızdandır. 
Bu amaçlar doğrultusunda mesleki ve teknik hizmetlerimiz gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

1. İleri düzeyde tecrübe ve bilgi sahibi olan üyelerimizle sürekli ilişki kurarak, bu birliklerden Oda 
çalışmalarında etkin bir şekilde yararlanılacaktır.

2. Şubemiz, etkinlik alanında bulunan üyelerimizin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerinin;  üyelere,  
sanayiye  ve  topluma  kazandırılması  doğrultusunda  “sürekli eğitim ve hizmet” anlayışıyla çok 
yönlü çalışmalarda bulunulacaktır. 

3. Sektör dernekleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ve üniversiteler ile ortaklaşa yukarıda belirtilen 
amaç ve hedefler doğrultusunda birlikte üretme zeminleri yaratılarak çalışmalar yapılacaktır.

4. Mesleğimizin ve sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler 
düzenlenmeye devam edilecektir.

5. Odamız akredite muayene kuruluşu, onaylanmış kuruluş ve kalibrasyon laboratuvarı 
kapsamındaki muayene, kalibrasyon ve belgelendirme faaliyetlerinin kamuya ve sanayi 
kuruluşlarının hizmetine sunulması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülecektir. 
Odamızca yürütülen basınçlı kaplar ve kaldırma makinalarının periyodik kontrol çalışmalarının 
bölge düzeyine yaygınlaştırılması ve bu alanda Odamız etkinliğinin arttırılması ve hizmetlerin 
zamanında aksamadan gerçekleştirilmesi amacıyla bölgemizdeki yerel yönetimler ve kamu kurum 
kuruluşları ile teknik hizmetlerimiz kapsamında yapılan protokol çalışmaları sürdürülecektir. 

6. Şubemizce üretilen teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması için düzenli olarak işyeri ziyaretleri 
yapılacak, işyerlerinde çalışan üyelerimizden aktif destek alınacaktır.

7. Bölgemizdeki doğalgaz dağıtım firmaları ve organize sanayi bölgeleri ile doğalgazlı kazan 
dairelerinin uygunluğunun denetlenmesi kapsamında protokoller imzalanacaktır.

8. Bölgemizdeki sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, sektör dernekleri ile ilişkiler kurularak 
protokoller ile teknik hizmetlerimizin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

9. Teknik hizmetlerimizi paylaşmak için bölgemizdeki firmaların İş güvenliği uzmanları ile ortak 
etkinlikler organize edilecektir.

10. Uşak ta deri sanayi, Mugla da truzim tesisleri, Aydın’ da Tarım makinaları Sanayisine yönelik  
çalışmalar yapılacaktır. 

11. Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, 
haksız rekabet koşullarının engellenmesi ve yapılan hizmetlerin teknik şartnamelere, 
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim etkinliğinin 
arttırılmasına çalışılacaktır.

12. Şubemiz etkinlik alanındaki asansör, doğalgaz tesisatı ve diğer mekanik tesisat konularında 
çalışan meslektaşlarımızın gerçekleştirdiği hizmetlerde mesleki denetimin etkinleştirilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalar sürdürülecektir. Proje, uygulama ve üretim konularında teknik ve 
mesleki denetimler kamu yararına gerçekleştirilecektir.
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3.  EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Odamızda ve Şubemizde kurumsallaşan Meslek içi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sayesinde 
teknisyen ve ara teknik elemanlara yönelik programları oluşturularak üyelerimizin, öğrenci 
üyelerimizin, ara teknik elemanların mesleki gelişimine sürekli katkıda bulunacak şekilde 
çalışmalarına devam edecektir.

3.1. Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

Pandemi ile başlayan On-line eğitimler üye ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir. 

1. Eğitim konularının belirlenmesinde Üye talepleri dikkate alınacak, seminerlerde güncel mesleki 
bilgiler verilecektir.

2. Bilim ve teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak sanayide ileri teknoloji gereksiniminin arttığı 
günümüzde üyelerimizin “sürekli eğitim” istemleri her geçen gün artmaktadır. Uluslararası 
rekabet ortamında ülkemizin kalkınmasının temeli olan, sanayimizin özlediğimiz düzeye 
ulaşması için Odamıza düşen görev daha da artmıştır. Öğrenci üyelerimize, işsiz üyelerimize 
imkanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır. 

3. Şubemiz Meslek İçi Eğitim Merkezi bünyesinde uzmanlık alanına giren birçok konu başlığında 
seminer ve kursların yıllık ve aylık programlar halinde gerçekleştirilmesine devam edilecektir. 

4. Üyelerimizin uluslararası bilgi merkezlerine ulaşması doğrultusunda Internet uygulamalarının 
yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların yanı sıra, uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal, 
uluslararası yayınların toplanacağı merkez kütüphanesine katkı çalışmalarımız devam edecektir.  
Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlarda yönlendirici ve açılım sağlayabilecek bilgilere 
ulaşabilecekleri iletişim ağları konusunda destek verilecektir.

5. Üye ve öğrencilerin “sürekli eğitim” anlayışıyla mesleki, sosyal, kültürel gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla bilgilendirme toplantıları, söyleşi ve paneller düzenlenecektir.

6. Öğrenci üyelerimizin iş hayatına hazırlanmasına yönelik eğitimler, seminerler toplantılar 
düzenlenmeye devam edilecektir.

3.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar

1. Sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin eğitimine yönelik çalışmalar 
geliştirilerek sürdürülecektir. Mevcut eğitimlerin yanı sıra işletmelerden gelen talepler 
doğrultusunda yeni eğitim programlan oluşturulacaktır.

2. Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursları Sürdürülecektir. 
Konuyla ilgili protokol çalışmaları yapılacaktır. 

3. İş Makinaları Kullanıcısı Eğitimlerimiz, Iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği kapsamında  sürdürülecektir.

4. Teknisyenlere yönelik Isıtma, Soğutma, Klima ve Havalandırma kursu düzenlenmesi üzerine 
hazırlık çalışması yapılacaktır.

5. LPG, CNG, Malzeme Seçimi, Isıl İşlemler, imalat Teknikleri, Hidrolik, Pnömatik, Kaynak vb. 
konularda uygulamalı eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için Uygulamalı Eğitim Merkezleri ile 
protokol çalışmaları yapılacaktır. 

3.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

1. Toplum yaşamını birinci derecede ilgilendiren “Planlı, sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir 
bir kentleşme”  hedefinde uzmanlık alanımıza giren tüm konularda kamuoyuna yönelik 
çalışmalarımıza hız kazandırılacaktır.
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2. “Isı Yalıtımı”, “Enerji Tasarrufu”, “Asansör Kontrolleri”, “Doğalgazın Güvenli Kullanımı”, “LPG’Iİ 
araçların Güvenli Kullanımı”, alternatif enerjiler ve çevre korunması bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla ilgili komisyonlarımızın çalışmaları doğrultusunda kampanyalar, seminer programları 
ve broşür dağıtımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.

4. TMMOB’YE BAĞLI DİĞER ODALAR, BELEDİYELER, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü içerisinde TMMOB’ye bağlı Odalar ile karşılıklı işbirliği ve 
dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Odamız bütün siyasal yapılara eşit mesafededir. 
Halktan ve emekten yana örgütlere pozitif ayrımcılık uygulamaktadır. Kurum ve kuruluşlarla 
ilişkilerimizde ana eksenimiz örgütsel bağımsızlık, iş temelinde ilkeli birliktelik anlayışı olacaktır. 
Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla mesleğin ve meslektaşın gelişimi konusunda işbirliği 
yapılacaktır. Odamızın her yıl gerçekleştirdiği, Makina Mühendisliği eğitimi veren Üniversitenin 
Dekanları ve Bölüm Başkanları toplantısında çıkan sonuçlar doğrultusunda Şube etkinlik alanı 
içinde bulunan Üniversiteler ile var olan ilişkiler daha da geliştirilerek kurumsallaştırılacaktır.  
Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplum yapısı yaratılması hedefinde üniversite, 
sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işlevsel, etkin kılınması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları bulabilmesi 
için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir. Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle 
ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır. Oda'nın kurumsal ilişkilerinde 
bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulacak, "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek 
veya Oda'yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir 
ilişkiye girilmeyecektir. Siyasi yapılarla ve diğer kurumlarla ilişkilerin Oda'nın bağımsızlık ilkesinin 
zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilecektir.

5. BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

1. Üye, kent ve ülke sorunları konusundaki görüşlerimizin, üye ve toplumla paylaşılması için 
medya ve kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılacaktır.

2. Sosyal platformları ve sosyal medyayı, ürettiklerimizin toplumun tüm katmanlarına 
duyurulmasının en büyük aracı olarak görüyoruz. Bu nedenle, Odamız çalışmalarının üyelerimiz 
ve halkımız ile paylaşılması ve duyurulması için sosyal medyanın etkin kullanımı için çalışmalar 
yapılacaktır. 

6. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmaları sürecektir. Odamızın kuruluş yıldönümlerinde aralık 
ayı içerisinde düzenlenen “Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecesi” etkinliği Pandemi şartları 
göz önüne alınarak, pandemi tedbirlerinde sürdürülecektir.

2. Üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarını, dayanışma duygularını geliştirici turlar, geziler 
düzenlenecektir. Yeni mezun meslektaşlarımıza “Mesleğe Hoş Geldiniz etkinliği” Pandemi 
şartları göz önüne alınarak, pandemi tedbirlerinde düzenlenecektir.

3. Üyelerimizin mesleki, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aylık periyotlarla 
ücretsiz söyleşi, konferans ve bilgilendirme toplantıları Pandemi şartları göz önüne alınarak, 
pandemi tedbirlerinde düzenlenecektir.

4. Üyelerimizle ortak sinema, tiyatro vb. etkinliklere katılımlar organize edilecek, edebiyat ve 
müzik günleri düzenlenecektir. 
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