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XII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 
 
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. 

Bizler, dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, birlikte karar alma süreçlerinde yer 

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. 

Biz de kendi meslek alanımızda ve meslek örgütümüzde bu mücadelenin sesi olacağız. 

Yeni dönem, aynı zamanda üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir 

yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olması için, 

mücadele etmemiz gereken bir dönem olacaktır. 

Yeni dönemde de, daha güçlü bir Şube, MMO ve TMMOB için; üreten, sanayileşen ve hakça 

bölüşen bir Türkiye için, tüm enerjimizi ortaya koyacağız. 

XII. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm 

örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. 
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ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ 

I. Meslek Odamız, uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, 

toplumumuzun sorunlarının çözümüne etkin, katılımcı bir organizasyon ortamı olarak 

değerlendirilir. 

II. 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. 

III. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik, özlük hak ve çıkarlarının her 

düzlemde korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır. 

IV. Mesleki uzmanlık alanlarımızın düzenlenmesi, uygulama alanlarının geliştirilmesi 

yönünde merkezi ve yerel yasal düzenleme süreçlerine müdahil olunur. 

V. AB müzakere sürecinin, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının emekten ve halktan yana 

iyileştirilmesi yönünde toplumsal bir “mücadele süreci” olarak algılanması ve yaşanması 

yönünde etkin çalışmalar gerçekleştirilerek; teknik mevzuat uyum süreçlerinde aktif yer 

alarak, kamu yararını esas alan, meslek alanımızı geliştirici düzenlemeler yapılmasına 

katkıda bulunulur. 

VI. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve kuruluşlarıyla yaşam bulması 

için meslek odamızın etkin ve işlevsel bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalar geliştirilir. 

VII. Ülkemizde sanayileşme, enerji, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında 

çevreyi koruyucu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirici çalışmalar 

yapılır. 

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. Toplumumuzda yoğun olarak yaşanan depolitizasyon sürecinde, “meslek ve meslektaş 

sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı” ilkesiyle üyelerimizin 

toplumsal duyarlılıklarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılır. 

XI. Üyelerimize sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerini karşılayacak, bu alanlardaki 

gelişimlerini sağlayacak  ortamlar oluşturulur. 
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XII. Daha güçlü, daha etkin bir örgüt için, üyelerimiz arasında Oda-üye ilişkilerinde bulunması 

gereken dayanışma ruhunu güçlendirecek katılım ve paylaşım mekanizmaları geliştirilir. 

İlgili kurumlarla da ilişkiye geçilerek ortak eğitim, danışmanlık, test, laboratuvar ve 

onaylanmış kuruluş hizmetleri kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir. 

XIII. Ülkemizin sanayisinde ve istihdamında en büyük paya sahip KOBİ’lerin kalite ve 

teknolojik alt yapısının gelişimine katkıda bulunacak projeler geliştirilir. 

XIV. Daha etkin ve güçlü bir Oda/şube yaratılması yönünde örgüt içi demokrasi anlayışımızın 

gereği “Yerinden Yönetim ve Etkin Merkezi Koordinasyon” ilkesi doğrultusunda “birlikte 

üretme, birlikte yönetme” anlayışıyla katılım, paylaşım, iletişim mekanizmaları 

arttırılarak ve geliştirilerek uygulamaya geçirilir. 

XV. Odamızın/Şubemizin bağımsız, özerk, emekten, halktan ve eşitlikten yana olan kurumsal 

yapısıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek odaları, sivil toplum 

örgütleri ve uzmanlık dernekleriyle ilişkiler kurulur. 

XVI. 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. 

XVII. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi hedefine yönelik olarak, gelişe ihtiyaçlar ve 

altyapı doğrultusunda Şube organizasyonu yeniden yapılandırılır ve geliştirilir. 

XVIII. 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. 

 

YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar 

halinde sıraladığımız çalışmalar yapılacaktır. 

 

1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 

1.1. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları 

a. Şube Danışma Kurulu çalışmaları sistematik, tanımlı, belirli bir katılım mekanizması 

olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi “Danışma Kurulu Çalışma Esasları” çerçevesinde 

sürdürülecektir. 

b. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara 

yön verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına 

katılımlarının sağlandığı bir platform olarak değerlendirilecektir. 

 

 



4 

XII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

         

 

 

 

c. Çalışmalarımızda etkin merkezi koordinasyonu ve üyelerimizin karar ve uygulama 

süreçlerine katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma Kurulu birlikte üretme 

anlayışıyla etkinleştirilerek çalışmalarını sürdürecektir. 

 
1.2. İl-İlçe Temsilcilik Çalışmaları 

a. Şube etkinlik alanındaki üyelerimizin Odamızdan çok yönlü beklentilerinin 

karşılanması, Oda - Üye ilişkilerinin geliştirilmesi, il - ilçe Temsilciliklerinin kurumsal 

yapısının daha da güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda; İl - İlçe 

Temsilcilik çalışmalarında; temsilcilik yürütme kurulları, temsilcilik etkinlik alanında 

görev yapan üyelerin görüşleri göz önünde bulundurularak  belirlenecektir. 

b. Temsilciliklerimizde de üyelerimizin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak üzere 

eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için çalışmalarda bulunulacaktır. 

c. İl - İlçe Temsilciliklerinin teknik hizmet gereksinimleri hızlı biçimde karşılanacaktır. 

Temsilcilik çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla periyodik koordinasyon 

toplantıları yapılacaktır. 

d. 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. 

e. Bu anlayışımız doğrultusunda; bölgemiz etkinlik alanında üyelerimizin katkı ve katılımı 

ile elde edilen verilerden oluşturulan meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının 

çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projelerin Oda Merkezi (Danışma Kurulu, Başkanlar 

Kurulu, Sekreterler - Saymanlar Toplantıları, Teknik Görevliler Ortak Toplantıları, 

TMMOB Danışma Kurulu vb.) birlikte üretme ve yönetme zeminlerine Şubemiz aktif 

katkı ve katılımda bulunacaktır. 

f. 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. 

g. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda birimleri tarafından gerçekleştirilen 

Ulusal Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel açıdan zenginleştirilmesine 

Şubemizce katkıda bulunulacaktır. 

h. 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. AB Teknik 

Mevzuatının ülkemiz iç hukukuna yansıtılması sürecinde yasal düzenlemelere, 

uzmanlık alanından hareketle Odamızın müdahil olması yönünde çok yönlü 

girişimlerde bulunulacaktır. Baca gazı emisyon ölçümleri hizmetlerine İlişkin faaliyet 

yürüten Akredite Merkez Laboratuvarı geliştirilerek daha iyi hizmet verme olanaklarını 

üst düzeye taşıma yönünde çalışmalarını sürdürecektir. 
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1.3. Endüstri-İşletme Mühendislerine Yönelik Çalışmalar 

a. Üyelerin ve/veya üye adaylarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayarak, odaya 

kayıtlı olan endüstri-işletme mühendislerinin sayısını artırmak amacına yönelik 

çalışmalar yapmayı hedeflemeli, bunu sağlamak amacı ile Denizli’de diğer odalarla ve 

kuruluşlarla birlikte çalışılması planlanmalıdır. 

b. EİM MEDAK ile koordineli çalışarak endüstri mühendisliği meslek örgütlenmesine, 

meslek sorunlarının tartışılmasına ve çözümlerin üretilmesine, mesleğin tanıtılarak 

güçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmeli, bu amaca yönelik olarak etkili 

faaliyetlerin organize edilmesine devam edilmelidir. 

c. Şubemize kayıtlı olan veya olmayan Denizli ve etkinlik alanında bulunan endüstri 

mühendislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak amacı ile bir saha veri toplama çalışmasına 

devam edilmelidir. 

d. Endüstri mühendisi üyelerimizin birbirlerini tanımalarını sağlamak, odaya olan ilgiyi 

artırmak ve meslek örgütlenmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen 

Endüstri mühendisleri ile buluşma etkinliklerine devam edilmelidir. Üyelerimizin 

uzmanlık alanlarında daha etkin ve donanımlı olması amacıyla üniversite, sanayi ve sivil 

toplum kuruluşları ile ilişkiler kuvvetlendirilerek eğitimler ve mesleki deneyimlerin 

paylaşılması anlamında çalışmalara devam edilmelidir. 

e. Endüstri mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımına yönelik faaliyetlere önem 

verilmelidir. 

f. Hem meslektaşlarımızın istihdam edilme potansiyelinin artırılması, hem de ülkemiz 

kaynaklarının verimli kullanılması için fırsatlar yaratılmalıdır. 

g. Meslek alanımızın uygulamalarla tanıtımı için EİM-Sanayi buluşması programlanmalı, 

endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarının, öneminin ve çalıştığı kurumlara ne 

katacağının, faaliyet kapsamında yer verilecek seminer, panel, iyi uygulama sunumları 

ile katılımcılara aktarılmasının sağlanması devam edilmelidir. 

h. KOBİ’lere yönelik EİM-KOBİ Buluşması adı altında daha çok KOBİ’leri endüstri-işletme 

mühendisliği konusunda bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere devam edilmelidir. 

i. Hem DENEİM-MDK ve odaya olan ilgiyi artırmak, hem de katılımcılara değer katmak 

amacı ile alanında başarılı olan konuşmacıların davet edilmesine devam edilmelidir. 

j. Meslektaşlarımıza ve öğrenci üyelerimize yönelik ihtiyaca yönelik eğitimler organize 

edilmelidir. 

k. Şubemizin 5 yıllık stratejik planının oluşturulması sürecinde koordinasyon rolü 

oynayacaktır. 

 
 
 
 
 



6 

XII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

         

 

 

 

 
1.4. Öğrenci Üye Örgütlülüğü 

a. Oda/Şube örgütlülüğünün gelişerek devamlılığının sağlanması ve geleceğin 

kazanılmasında önemli role sahiptir. Öğrenci üyelerimizin oda organlarını ve yapısını 

tanımalarını, toplumsal etkinliklerini oda çatısı altında düzenlemelerinin zemini olan 

Öğrenci Üye Komisyonu ve alt çalışma gruplarının çalışmaları yeni dönemde de 

zenginleştirilerek sürdürülecektir. 

 

2. MESLEKİ VE TEKNİK HİZMETLER 

a. Ülkemizde yıllardır uygulanan, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini esas alan 

politikalar temelinde kamu kaynaklarının kamu yararı dışında siyasi ve ekonomik rant 

amacıyla kullanımı sonucu sanayi sektörü daralmıştır. Bunun sonucu olarak işsizlik ve 

gizli işsizlik katlanarak artmış ve üyelerimiz arasında gelir dağılımındaki uçurum 

derinleşmiştir. Ulusal bilim teknoloji ve sanayi politikalarının eşitlikçi, demokratik ve 

katılımcı bir toplum yapısı hedeflenerek bütünlüklü bir anlayışla ve ülkemizin “rant 

ekonomisinden üretim ekonomisine geçişini sağlama hedefiyle” oluşturulması 

amacıyla çalışmalarımız sürecektir. 

b. Şubemiz, etkinlik alanında bulunan üyelerimizin sahip olduğu bilgi ve deneyim 

birikimlerinin üyelere, sanayiye ve topluma kazandırılması doğrultusunda “sürekli 

eğitim ve hizmet” anlayışıyla çok yönlü çalışmalarda bulunacaktır. Yukarıda belirtilen 

anlayış doğrultusunda; Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplum yapısı 

yaratılması hedefinde; üniversite, sanayi, toplum üçgenindeki ilişkilerin işlevsel ve 

üretken kılınması için Oda etkinliğinin daha da arttırılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

c. Sektör dernekleri, Sanayi ve Ticaret odaları‘ üniversiteler ile ortaklaşa yukarıda 

belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda birlikte üretme zeminleri yaratılarak 

çalışmalar yapılacaktır. 

d. Odamızın sürekli eğitim anlayışıyla bilgi ve deneyimleri paylaşmak, yeni teknolojik 

gelişmeleri üyelerimize, ilgili kişilere ulaştırmak ve kullanılabilir kılmak amacıyla 

çalışmalar yapılacaktır. 

e. Mesleğimizin ve sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği 

etkinlikle düzenlenmeye devam edilecektir. 

f. Uzmanlık komisyonları günün ihtiyaç ve gereksinimlerine göre veya proje bazında 

sürekli komisyonlar oluşturulacaktır.  

g. Şubemizde kurumsallaşan Sürekli Eğitim Merkezi yıllık ve aylık eğitim programları ile 

üyelerimizin, öğrenci üyelerimizin ve ara teknik elemanların mesleki gelişimine katkıda 

bulunacaktır. 
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h. Uzun yıllardır sürdürülen “Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki baca gazı analiz çalışmalarının Odamızın 

akreditasyon süreci gözetilerek teknik altyapımız güçlendirilerek sürdürülmesi 

sağlanacaktır. 

i. Odamız teknik hizmetlerinin bilgi ve teknolojik yenilenmeleri kapsayarak etkinliğini, 

verimliliğini ve yaygınlığını sağlamak amacıyla bu hizmetlerin yürütücülüğünü 

üstelenen başta teknik görevliler olma üzere destek veren komisyon üyelerinin sürekli 

eğitimine yönelik ortamlar yaratılacaktır. 

j. 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 

protokol çalışmaları sürdürülecektir. 

k. Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu'nun MYK tarafından yetkilendirilmiş 

toplam 19 meslek standardında yapmış olduğu çalışmaların arttırılması için 

şube olarak çalışmalar yapacağız. Hali hazırda şubemiz tarafından çalışmaları 

yürütülen Makine Bakımcısı (Seviye4-5) ve İş Makinaları Operatörü meslek 

standartları için yetki alınacaktır. 

l. Odamızın akredite bir kuruluşu olan KALMEM(Kalibrasyon ve Metroloji Eğitim 

Merkezi)'in mobil şubesi olarak 10.02.2018 tarihinde Şube etkinlik alanımızda 

kütle-terazi, sıcaklık, basınç konularında kalibrasyon hizmeti vermeye 

başladık, bu çalışmalarımız ve teknik yatırımlarımızı şube çalışmaları 

doğrultusunda artırılarak devam edecektir.  

 

 
2.1. Mesleki Denetim Çalışmaları 

a. 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. 

b. Şubemiz etkinlik alanındaki asansör kontrolleri, doğal gaz tesisatı ve diğer 

mekanik tesisatlar ile AİTM (Araç İmal Tadil Montaj) uygulamalarımızda, 

mesleki denetimin etkinleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürdürülecektir. 

c. AB Teknik Mevzuatının ülkemiz iç hukukuna yansıtılması sürecinde yasal 

düzenlemelere, uzmanlık alanından hareketle Odamızın müdahil olması yönünde çok 

yönlü girişimlerde bulunulacaktır. 

 

3. EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

a. Odamızda ve Şubemizde kurumsallaşan Meslek içi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri 

sayesinde teknisyen ve ara teknik elemanlara yönelik programları oluşturularak 
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üyelerimizin, öğrenci üyelerimizin, ara teknik elemanların mesleki gelişimine sürekli 

katkıda bulunacaktır. 

b. Uzmanlık alanımızdan hareketle halka yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına 

devam edilecektir. 

 

 
3.1. Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları 

a. Bilim ve teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak sanayide bağlı olarak sanayide ileri 

teknoloji gereksiniminin arttığı günümüzde üyelerimizin “sürekli eğitim” istemleri her 

geçen gün artmaktadır. 

b. Uluslararası rekabet ortamında ülkemizin kalkınmasının temeli olan, sanayimizin 

özlediğimiz düzeye ulaşması için Odamıza düşen görev daha da artmıştır. 

c. Yukarıdaki saptamaların ışığında; Şubemiz ve şube etkinlik alanında bulunulan 

temsilciliklerimizin olduğu illerde teknolojik gelişim imkânları değerlendirilecektir. 

d. Oda Merkezinde oluşturulan Meslek içi Eğitim Merkezi Sertifikalandırma 

Programlarının gerçekleştirilmesinde Şube desteğimiz sürdürülecektir. 

e. Şubemiz Meslek İçi Eğitim Merkezi bünyesinde uzmanlık alanına giren birçok konu 

başlığında seminer ve kursların yıllık ve aylık programlar halinde gerçekleştirilmesine 

devam edilecektir. Ayrıca MİEM kapsamında personel belgelendirme çalışmalarına 

destek verilecektir. Şubemiz tarafından düzenlenen MİEM ve diğer eğitimlere çok 

sayıda üye, öğrenci üye ve ara teknik elemanın katılması nedeniyle ülke genelinde tam 

bir kurumsallaşma örneği veren MİEM’in bu yapısının geliştirilerek korunması 

hedeflenmektedir. 

f. 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. 

g. Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlarda yönlendirici ve açılım sağlayabilecek 

bilgilere ulaşabilecekleri iletişim ağları konusunda destek verilecektir. 

h. Üye ve öğrencilerin “sürekli eğitim” anlayışıyla mesleki, sosyal, kültürel gelişimine 

katkıda bulunmak amacıyla bilgilendirme toplantıları, söyleşi ve paneller 

düzenlenecektir. 

i. Enerjinin etkin kullanılması, tasarruf sağlanması, enerji maliyetlerinin ekonomi 

üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için alternatif enerji 

kaynaklarının ve enerji verimliliğinin arttırılması ve dışa bağımlı uygulamalarının 

azaltılması amacıyla meslek içi eğitim programlarında enerji içerikli kurslara yer 

verilmeye çalışılacaktır. 
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3.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar 

a. Sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin eğitimine yönelik 

çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir. Aşağıda belirtilen konuların yanı sıra 

işletmelerden gelen talepler doğrultusunda yeni eğitim programlan oluşturulacaktır. 

b. LPG ikmal istasyonları sorumlu müdür kurslarının ve sayısı 350 bini bulması beklenen 

ara teknik elemanın Odamızca düzenlenecek eğitim programlarına katılması ve 

belgelendirilmesi hedeflenmektedir. 

c. Odamızın, toplumun can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu 

sorumluluğu başarıyla yerine getirmesinde Şubemizin kurumsal desteği sürecektir. 

d. Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursları 

Sürdürülecektir. 

e. İş Makinaları Yetiştirme Kursları bölgemiz düzeyinde sürdürülecektir. 

f. Soğutma Tesislerinin işletilmesinde Yardımcı personel yetiştirme Kursu 

düzenlenecektir. 

g. Teknisyenlere yönelik Isıtma, Soğutma, Klima ve Havalandırma kursu düzenlenmesi 

üzerine hazırlık çalışması yapılacaktır. 

h. LPG, CNG, Malzeme Seçimi, Isıl İşlemler, imalat Teknikleri, Hidrolik, Pnömatik, Kaynak 

vb. konularda eğitim etkinlikleri düzenlenecektir. 

 
3.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları 

a. Toplumun yaşamını birinci derecede ilgilendiren “Planlı, sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir 

bir kentleşme” hedefinde uzmanlık alanımıza giren tüm konularda kamuoyuna yönelik 

çalışmalarımıza etkinlik kazandırılacaktır. 

b. “Isı Yalıtımı”, “Enerji Tasarrufu”, “Asansör Kontrolleri”, “Doğal Gaz Güvenli Kullanımı”, 

“LPG’Iİ araçların Güvenli Kullanımı”, alternatif enerjiler ve çevre korunması bilincinin 

geliştirilmesi amacıyla kampanyalar, seminer programları ve broşür dağıtımı 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

c. Toplumsal sorumluluk ilkemiz çerçevesinde kentimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve 

sanatsal yaşamının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalarımızın daha organize ve 

etkin kılınması hedeflenecektir. 

 

4. BÜRO HİZMETLERİ 

a. Şubemiz düzeyinde Odamızca verilen büro ve teknik hizmetlerin üyelerimize ve toplum 

yararına daha etkili sunulur hale getirilmesine çalışılacaktır. Bu çalışmaların Şubemiz İş 

ve Staj Olanakları bölümünün geliştirilerek ve uzman üyelerimizin katkılarıyla yerine 

getirilmesine özen gösterilecektir.  

b. Büro çalışanlarına verilecek eğitim ile iş akışını kolaylaştırıcı bir tarzda çalışanların kendi 

aralarındaki ve çalışanların üyelerimizle iletişim etkinliğini arttırıcı eğitimleri almaları 

sağlanacaktır. 
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5. TMMOB’YE BAĞLI DİĞER ODALAR, BELEDİYELER, KURUM ve 

KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 

5.1. TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 

a. TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü içerisinde TMMOB’ye bağlı odaların Denizli birimleri 

ile karşılıklı işbirliği ve dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Kentimiz, bölgemiz ve 

ülkemize ilişkin sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu 

çerçevede oluşturulacak çalışma gruplarında aktif rol alınacaktır. TMMOB Denizli il 

Koordinasyon Kurulu bazında birlikte üretme anlayışıyla meslek, meslektaş, kent ve 

toplum sorunlarının çözümüne ilişkin diğer platformlarda aktif katkı ve katılımda 

bulunulacaktır. 

 

 
5.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler 

a. Yerelleşmenin kendiliğinden demokratikleşmeyi sağlama gücünde olamayacağı bir 

gerçektir. 

b. Enerji verimliliği, Yapı Denetimi vb. Yasa çalışmalarının halkın yararına, demokratik kitle 

ve meslek örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri gibi değil kamu hizmetinin 

gerçek sahibi gibi gören anlayışlara sahip olmasını sağlayacak önerilerimizin kamuoyu 

oluşturacak şekilde etkili duyurusu yönünde çalışmalar yapılacak ve bu yönde oluşan 

platformlara katkı ve katılımda bulunulacaktır. 

c. “Çağdaş, Planlı, Sağlıklı ve Demokratik Bir Kent Yaşamı” için görüş ve öneriler 

oluşturularak, kamuoyu ve tüm ilgililer bilgilendirilecektir. Kentlilerin ulaşım, ısınma, 

enerji, su, konut, kanalizasyon, eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, eğlenme vb. temel 

ihtiyaçları konularında çalışmalar yapılacaktır. 

d. Kentimizin güvenli, verimli ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ortamına kavuşması 

amacına yönelik olarak uzmanlık alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye 

geçilerek mesleki denetim çalışmaları sürdürülecektir. 

e. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için Şubemiz, TMMOB il Koordinasyon 

Kurulu bünyesinde yerel yönetim çalışmalarına ilişkin görüş, eleştiri ve öneri oluşturup, 

kamuoyu ve yerel yönetimlere sunacaktır. 

 

 
5.3. Üniversitelerle İlişkiler 

a. Mühendislik eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yönünde çalışmaların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için üniversitelerle ilgili mühendislik 

bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha da geliştirilecektir. Mühendis adaylarıyla 

üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi sağlanacaktır. 
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b. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması hedefinde 

üniversite, sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda 

etkinliğinin daha da arttırılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

c. Üniversitelerin toplumsal gereksinimlere ve geleceğin öngörülerine yanıt verecek 

bilimsel çalışmaları yapabilmeleri için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim 

modellerine sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek verilecektir. 

d. Öğretim üyelerinin hak ettikleri ekonomik koşullara ulaşmak, yeterli bilimsel ve teknik 

donanımlara sahip olmak amacıyla yürüttükleri mücadelelerine destek olunacaktır. 

e. Üniversitelerdeki eğitim programlarının, sanayi ve toplumun gereksinimlerini 

karşılayacak şekilde kalitesinin arttırılması amacıyla ülkemizdeki üniversitelerin 

öğretim elemanlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasına destek 

olunacaktır. 

f. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları 

bulabilmesi için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir. 

g. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında 

uygulanabilmesi amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

h. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplumun yapısı yaratılması hedefinde 

üniversite, sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler işlevsel, etkin kılınması için Oda 

etkinliğinin daha da arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

i. Sektör Dernekleri, Sanayi odaları ve bölgemizdeki üniversiteler ile “birlikte üretme” 

zeminleri yaratılacaktır. 

j. Öğrenci üyelik sayısının arttırılmasına çalışılacaktır. Öğrenci üye Komisyonumuzun 

etkinliğinin daha da arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

k. Üniversitelerde “Mühendisliğe Giriş” derslerinin organizasyonu için ilgili birimlerle 

koordineli çalışma yürütmek üzere girişimde bulunulacaktır. 

l. Öğrencilerin ders kitabı gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda öğretim üyesi 

üyelerimizin hazırladığı yayınların basım çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

 

6. BASIN-YAYIN HİZMETLERİ 

a. Odamız görüş ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasında önemli görevler üstlenen 

Birimin etkinliğinin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. 

b. Gerek üye İlişkilerinde gerek odamızın kurumsal kimliğinin ve tüm etkinliklerinin 

tanınırlığının arttırılması yönünde halkla ilişkilerin bilimsel yöntem ve araçları etkin 

olarak kullanılacaktır. 

c. Şubemizin tüm basılı yayın ve dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve 

Şube Bültenlerinin bu yönde zenginleştirilerek 3 aylık periyotlarla yayınlanmasına 

devam edilecektir. 
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d. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik 

öğrencilerine taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım 

çalışmaları sürdürülecektir. 

e. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin 

zenginleştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 

f. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel basın-yayın organlarında etkili şekilde yer 

alması hedefiyle medya kuruluşları ile iletişimin etkinleştirilmesi çalışmalarına devam 

edilecektir. 

 

 

7. SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

a. Hizmet binamızın konumu ve fiziksel olanakları doğrultusunda üyeye ve topluma 

dönük gerçekleştirilecek sosyal kültürel etkinliklerimiz; oluşturulacak organizasyon 

ve program çerçevesinde etkili olmaya devam edecektir. 

b. Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmaları sürecektir. Odamızın kuruluş yıldönümlerinde 

aralık ayı içerisinde düzenlenen “Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecesi” etkinliği 

sürdürülecektir. 

c. Üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarını, dayanışma duygularını geliştirici turlar, geziler 

düzenlenecektir. Yeni mezun meslektaşlarımıza “Mesleğe Hoş Geldiniz etkinliği” 

düzenlenecektir. 

d. Üyelerimizin mesleki, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aylık 

periyotlarla ücretsiz söyleşi, konferans ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 

e. Üyelerimiz ve yakınlarının dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılama üzere tarihi 

ve turistik geziler düzenlenecektir. 

f. Üyelerimizin teknik bilgi ve görgülerini arttırmak üzere işyerlerine, fuarlara teknik gezi 

düzenlenecektir. 

g. Üyelerimizle ortak sinema, tiyatro vb. etkinliklere katılımlar organize edilecek, edebiyat 

ve müzik günleri   düzenlenecektir. 


