
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XII. Dönem  Yönetim Kurulu

Değerli Meslektaşlarımız, 

Makina Mühendisleri Denizli Şubesi olarak XII. Olağan Genel 
Kurulu’muzu başarı ile tamamladık. Demokrat anlayışın hakim 
olduğu ve sürekliliğinin devam ettiği genel kurul toplantımızda 
üyelerimize geleneklere gösterdikleri bağlılık ve ‘DEVAM’ de-
dikleri demokrat anlayış için teşekkür ederiz.

Odamızın 60 yıllık tarihine ve birikimine destek olmak isteyen 
yeni bir yönetim kurulu ile XII. döneme ‘merhaba’ dedik. Bu dö-
nemde de en güçlü yönlerimiz ile ‘birlikte yönetmeye, birlikte 
üretmeye ve birlikte karar almaya’ devam diyoruz.

Bu dönemde biriktirilenlerin üzerine daha fazlasını koymak için 
başta üyemiz ile yekvücut olmak gerektiğinin bilincindeyiz. Yö-
netim kurulu, yürütme kurulları ve personellerimiz ile aşılma-
sı zor ama imkansız olmayan geçitlerden, yollardan üyemizin 
desteği ile geçeceğimizden şüphe etmiyoruz.

Sevgili Üyelerimiz,

Bizler çağdaş, Atatürkçü, laik, ilerici, devrimci, demokrat çiz-
gimizle, 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 ka-
rar alma süreçlerinde yer alma ve birlikte yönetme anlayışı ile 
şubemizde katılımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın te-
mel ekseni yapmayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda; 
mesleğimizin üyelerimizin ve Odamızın birikimlerini hayatımı-
zın ve çalışmalarımızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin 
olduğu her yere Oda ve Şube çalışmalarını ulaştırmayı hedef-
liyoruz.

Bu görüşler ışığında oluşturduğumuz XII. Dönem Çalışma prog-
ramımızı bilgilerinize sunar,  tüm dünya kadınlarının yaklaşan 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız.
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ŞUBE-HABER

Şubemiz XII. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 13-14 Ocak 2018 günleri Denizli Barosu Kon-
ferans Salonu’nda ve Arif Yalınkaya İÖO yapıldı. 13 Ocak’ta yapılan Genel Kurul Toplantısı’na 
Divan oluşturma önerileri ile başlandı, üyelerin önerisi ve oy birliği ile Divan Başkanlığı’na Behiç 
AKKAN, Başkan Yardımcılığı’na Öner ATALAY, divan yazmanlıklarına ise Mustafa Cemal ÖZ-
KAN ve Büşra AVCI seçildiler. 

Divan Başkanlığı’nın yönetimi devralması ile açılış konuşmalarına geçildi. İlk olarak; X. ve XI. 
Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tefik DEMİRÇALI konuştu. Ardından CHP Denizli Millet-
vekili Melike BASMACI salonu selamladı ve XI. Dönemin çalışma raporunun sunumuna geçildi. 
Çalışma raporunun sunumu XI. Dönem ŞYK Sekreter Üyesi Mehmet SARICA tarafından yapıldı.

İdari ve Mali çalışmalar Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi ve onandı.

Son olarak XII. Dönem şube yönetim kurulu adaylarının ve genel merkez delegelerinin belirlen-
mesi sonucu toplantı kapatıldı.

XII. Dönem için seçimlere, ‘Demokrat Makina Mühendisleri’ nin oluşturduğu tek liste gidildi. 
Listede aşağıdaki isimler yer aldı.

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI 
1. Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
2. Mehmet Sarıca
3. Umut Cüneyt İyiol
4. Özay Karagöz
5. Ramazan İnan
6. Cihan Deligöz
7. Yrd. Doç. Dr. Olcay Polat

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI
1. İlker Bitişyılmaz
2. Bilge Tatman
3. Cemre Doğan İlhan
4. Sidem Kaner
5. Deniz Sevinç
6. Nail Emre Gülbahçe
7. Hatice Elvan Erkan

Şubemiz Genel Kurulunun 2. gününde ise seçim heyecanı yaşandı. Seçimler, Arif Yalınkaya 
İlkokulu’nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde, Harun Kemal Öztürk başkanlığında oluş-
turulan Demokrat Mühendisler Grubu ile MMO Denizli Şubesi 12. dönem yönetim kurulu ve 
genel merkez delege listesi oluşturuldu. 

Şubemiz XII. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı!
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ŞUBE-HABER

Şubemiz XII. Dönem Genel
Merkez Delegeleri Seçildi
XII. DÖNEM ODA GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ      

ASIL DELEGELER     YEDEK DELEGELER    

1 30137 HARUN KEMAL ÖZTÜRK  1 43992 İLKER BİTİŞYILMAZ 
2 32954 MEHMET SARICA   2 51310 BİLGE TATMAN  
3 52766 CİHAN DELİGÖZ   3 56498 CEMRE DOĞAN İLHAN 
4 57903 ÖZAY KARAGÖZ   4 60953 SİDEM KANER  
5 61154 RAMAZAN İNAN   5 100248 DENİZ SEVİNÇ  
6 66790 OLCAY POLAT    6 104140 NAİL EMRE GÜLBAHÇE  
7 74573 UMUT CÜNEYT İYİOL  7 112636 HATİCE ELVAN ERKAN  
8 5750 İSMAİL ECE    8 10777 MESUT ÖZKAYA 
9 9774 VELİ ÖNDER   9 13799 BEKİR Z. KÖSEMETİN 
10 14592 HÜSEYİN CAHİT CENGİZ  10 23063 AHMET AKIN  
11 17399 MAHMUT YURTSEVEN  11 25384 MEHMET ERDİ  
12 17583 HASAN HÜSEYİN CİHAN  12 28237 HASAN HÜSEYİN ÖKÜNÇ 
13 18941 ŞEREF HAZER   13 30272 SEMAYİ YAMAN   
14 21309 MÜNNAMİ ÖZYURT  14 34495 FUAT BERKAY  
15 22123 TEFİK DEMİRÇALI  15 40282 YAŞAR YIKICI  
16 23857 NUSRET YAĞCIOĞLU  16 44181 MEHMET GÜNLÜK  
17 24264 HÜSEYİN ÖZTÜRK  17 48568 ÇİĞDEM ERSAN   
18 25938 SERVET TETİK   18 49304 HASAN AKYER   
19 26763 HAKAN YETİŞ   19 49801 EYLEM YILMAZ ULU  
20 27331 FATİH YAŞA   20 51423 BURAY ALBAŞ  
21 28286 MUHARREM TANJU SARICA 21 52630 SÜLEYMAN DEMİRCİ  
22 28440 MEHMET TUNÇ ERLAÇİN  22 53148 GAMZE ERDEMİR  
23 29608 OSMAN ÖZTÜRK   23 53411 BUĞRA AYKAN  
24 29687 GÜLLÜ GÜRSOY   24 55206 HASAN KARADABAN  
25 30022 METİN ERKAL   25 57905 ALİ HARUN İMREK  
26 31034 ÇETİN EYİDOĞAN  26 57927 BURAK SÜCÜLLÜ  
27 32405 BİLAL ŞİMŞEK   27 59594 MUSTAFA YILMAZ 
28 34291 ALİ ULVİ AVANOĞLU  28 61900 FATİH ÖZGÜL  
29 34306 NİHAT ÇAPOĞLU   29 62451 SÜLEYMAN Ö. İÇKE 
30 34976 ZEKİ ALTINTAŞ   30 65956 ZEKAİ GÖKSEL PARLAR  
31 45021 CEMAL MERAN   31 70710 SUAT COŞKUNER  
32 47538 OSMAN SARIHAN  32 70935 ETHEM K. KAYMAKCI  
33 50601 AŞKINER GÜNGÖR  33 71097 ALİ PALA  
34 52884 ÖNER ATALAY   34 79418 TARIK GÜRBÜZ   
35 54638 NECMİ HÖKE   35 80638 UĞUR BULAM  
36 54896 BEHİCE ÇETİNKAYA DİLBAZ 36 80777 SERDAR KARAKAYA  
37 57194 İBRAHİM EMRE ŞENYER  37 83081 ONUR KOÇAYİĞİT  
38 60288 OSMAN ERSÖZ   38 90446 HÜSEYİN FIRAT DOĞAN  
39 63758 NURİ KURUN   39 95279 ÖMER AYDIN ONOVLUK  
40 68185 HÜSEYİN ÇAKIR   40 96177 BEDİ UYAR  
41 70463 OZAN BAYIK   41 97667 MUSTAFA CEMAL ÖZKAN 
42 88332 AHMET GÜRHAN ARICA   42 103224 TAHSİN BOZKURT
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Şubemiz Yeni Yönetim Kurulu 
Görev Dağılımı Yaptı

ASIL ÜYELER

ŞYK Başkanı Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK

ŞYK Başkan Vekili Umut Cüneyt İYİOL

ŞYK Sekreteri Mehmet SARICA

ŞYK Saymanı Cihan DELİGÖZ

ŞYK Üyesi Özay KARAGÖZ

ŞYK Üyesi Ramazan İNAN

ŞYK Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay Polat 

YEDEK ÜYELER

ŞYK Yedek Üyesi İlker BİTİŞYILMAZ

ŞYK Yedek Üyesi Bilge TATMAN

ŞYK Yedek Üyesi Sidem KANER

ŞYK Yedek Üyesi Cemre DOĞAN İLHAN

ŞYK Yedek Üyesi Deniz SEVİNÇ

ŞYK Yedek Üyesi Nail Emre GÜLBAHÇE

ŞYK Yedek Üyesi Hatice Elvan ERKAN

ŞUBE-HABER

13-14 Ocak tarihlerinde yapılan MMO Denizli Şube XII. Olağan Genel Kurulu ve seçim-
lerinin ardından toplanan yeni yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı. Yapılan görev 
dağılı sonrası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği, Sekreterlik ve Saymanlık 
görevleri belirlendi.

Şube Yönetim Kurulu Görev dağılımı aşağıdaki listeye göre yapıldı:
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Şubemiz Geleneksel Gala Gecesi
Üyelerimizin Coşkulu Katılımı 
ile Gerçekleşti

ŞUBE-HABER

Odamızın 64, Şubemizin 24. kuruluş yıldönümü 
gala gecesi Pamukkale Colossae Otel'de yapıldı. 
Geceye Denizli merkez başta olmak üzere Aydın, 
Muğla Uşak il temsilciliklerimizin yanı sıra, Fethi-
ye, Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca, Nazilli ilçe 
temsilcilerimiz ve üye meslektaşlarımız katıldı. 
TMMOB'ne bağlı oda ve şube temsilcilerinin de 
davetli olduğu geceye yoğun bir ilgi olduğu göz-
lendi. 

Gecenin açılışı, Şubemiz 11. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tefik Demirçalı'nın konuşması ile 
başladı. Ardından meslekte 50, 40 ve 25 yılını 
dolduran üyelerimize onur plaketleri verildi.

Üyelerimiz ve davetli misafirlerimizin coşkusuyla süren gala gecesi akşamın ilerleyen saatleri-
ne kadar devam etti. 

Colossae Thermal Hotel’de düzenlenen geleneksel gecemiznin açış konuşmasını gerçekleştiren 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tefik Demirçalı özetle şunları söyledi:

“Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Aileleri, Değerli Konuklar,

Sizleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyor; Odamızın 63, Şubemizin 23. Yılını kutladığımız ‘Geleneksel Gecemize’ hoş 
geldiniz diyorum.

Geride bıraktığımız 63 yıl boyunca Odamız gelişmiş, üretmiş, büyümüş ve güçlenmiştir. Bizler-
de şube olarak bu çabaya destek olmaktan her zaman büyük gurur duyduk. Bugün yaptığımız 
halk ve emek eksenli tüm çalışmalar ülkemiz, bölgemiz ve en önemlisi de halkımız için tek-
nik bir sığınak haline gelmiştir. Denizli Şubemiz de büyüyen Oda içerisinde yer almış örgütlü 
üye sayısını il ve ilçe temsilcilikleri ile birlikte 4000 sayısına ulaştırmıştır. Makina Mühendisleri 
Odası’nın Denizli Şubesi ve bağlı temsilcilikleri olarak teknik hizmetlerimizden biraz bahsetmek 
isterim. Öncelikle şubemizde toplam  33  personel istihdam edilmektedir. Bu arkadaşlarımız 
asansör kontrol birimi, periyodik kontrol birimi, eğitim birimi, LPG Kontrol Birimi ve hazırlıklarını 
tamamlamak üzere olduğumuz bir kalibrasyon birimimiz de hizmetlerine devam etmektedir. 
Bunların yanında hijyen, gürültü ve baca gazı ölçümlerini yapan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
Özel Yurtların Periyodik Kontrollerini yapan personellerimizde mevcuttur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesindeki odaların teknik faaliyetlerine ek olarak 
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yurt genelinde yılda yaklaşık  30  kongre, sergi ve sempozyum düzenlenmektedir. MMO bu 
sayının yarısını tek başına çeşitli şube sekreteryalıklarında gerçekleştirmektedir. Şubemiz sek-
reteryalığında 28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’ni 
Pamukkale Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirerek sektörün önde gelen kuruluşlarını ve ça-
lışanları bir araya getirdik.

VIII. BTKS’de 16 farklı konu, 30 farklı sergi firması ve konusunda uzman 1000 kişilik bir delegas-
yon ile oldukça başarılı bir etkinlik düzenlemenin gururunu hep birlikte yaşadık. Buna ek ola-
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rak; Makina Mühendisleri Odası bünyesinde 8 adet uygulamalı eğitim merkezi bulunmaktadır. 
Bu eğitim merkezlerine ek olarak şubemiz bünyesinde yer alan ve MYK kapsamında sınavların 
yapıldığı bir uygulamalı eğitim merkezimiz bulunmaktadır. Bu eğitim merkezini daha ileriye 
taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklar, mesleğimiz ve örgütlülüğümüzü işlevsizleştirme çabalarına 
karşın bu gece; birlik ve beraberliğimiz göstermemiz açısından da büyük önem taşımaktadır.  
Bugün bizlere düşen görev, daha fazla birlik olma ve daha fazla kenetlenmemiz gerektiği ger-
çeği ile hareket etmektir. Bu gece aramızda olan ve mesleklerinde 25, 40 ve 50. yıllarını doldu-
ran değerli meslektaşlarımızı kutluyorum.

‘Her şeyin en iyisi, en güzeli, birlikte yapılandır’  diyor, katılım sağlayan herkesi saygı ve dost-
lukla selamlıyorum.”

Gerçekleştirilen açış konuşmasının ardından meslek yaşamlarında 25, 40 ve 50. yıllarını doldu-
ran MMO Denizli Şube üyelerine, düzenlenen bir törenle onur plaketleri verildi. Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, çalışanlar, üyeler, aileleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı Denizli Şube ‘Gele-
neksel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.
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Meslekte 50, 40 ve 25 yılı dolduran
üyelerimize onur plaketleri verildi

ŞUBE HABER

25.Yıl	 	 36838	 Deniz	Karagülle
25.Yıl	 	 37053	 Hulüsi	Sarıkaya
25.Yıl	 	 37510	 Nezir	Ekin
25.Yıl	 	 37574	 İzzet	Göksel	Esen
25.Yıl	 	 38733	 Süleyman	Uysal
25.Yıl	 	 38763	 Hilal	Tanyıldızı
25.Yıl	 	 38782	 Seher	Karan
25.Yıl	 	 39912	 Barış	Tantunç
25.Yıl	 	 38957	 Abdullah	Küçük
25.Yıl	 	 40640	 Ahmet	Tuncer	Sevük
25.Yıl	 	 43739	 Mehmet	Aktaş
25.Yıl	 	 44640	 Bora	Tuncay
25.Yıl	 	 44646	 Makbule	Arzu	Abalıoğlu
25.Yıl	 	 44730	 Yavuz	Çelik
25.Yıl	 	 44957	 Ali	Değirmenci
25.Yıl	 	 47536	 İzzet	Selami	Elbaşı
25.Yıl	 	 49781	 Mustafa	Zeki	Temizel
25.Yıl	 	 50601	 Aşkıner	Güngör
25.Yıl	 	 51963	 Doğan	Seyhun
25.Yıl	 	 58618	 Veli	Serdal	Taşkın
25.Yıl	 	 62231	 Selim	Ömeroğlu
25.Yıl	 	 68683	 Metin	Boztepe
25.Yıl	 	 69762	 Paşalar	Koca
25.Yıl	 	 73170	 Cenk	Levent	Demiröz
25.Yıl	 	 78550	 Sedat	Akyol
25.Yıl	 	 78725	 Yunus	Çerçi
25.Yıl	 	 79823	 Ayhan	Bahadır
25.Yıl	 	 95876	 Cem	Köprülüler

40.Yıl	 	 13692	 Mehmet	Nuri	Tosun
40.Yıl	 	 13799	 Bekir	Ziver	Kösemetin
40.Yıl	 	 13811	 Davut	Savran
40.Yıl	 	 13839	 Ali	Bükey

40.Yıl	 	 13930	 Ali	Korkmazcan
40.Yıl	 	 13973	 Süleyman	Yılmaz
40.Yıl	 	 13997	 Ahmet	Talat	Arca
40.Yıl	 	 14015	 Ahmet	Ergüneş
40.Yıl	 	 14031	 Önder	Saraçoğlu
40.Yıl	 	 14037	 Osman	Zeki	İşman
40.Yıl	 	 14060	 Ahmet	Kasap
40.Yıl	 	 14399	 Yaşar	Ümit	Kahraman
40.Yıl	 	 14407	 Mehmet	Nuri	Demircioğlu
40.Yıl	 	 14514	 Tarık	Atalay
40.Yıl	 	 14534	 Alaaddin	Günaydın
40.Yıl	 	 14592	 Hüseyin	Cahit	Cengiz
40.Yıl	 	 14614	 Mehmet	Uğur	Olca
40.Yıl	 	 14787	 Nail	Çoban
40.Yıl	 	 14874	 Arkan	Süar
40.Yıl	 	 15050	 Sait	Çöl
40.Yıl	 	 15127	 Hayri	Madanoğlu
40.Yıl	 	 15158	 Hasan	Hüseyin	Uygun
40.Yıl	 	 15274	 Mehmet	Ali		Şevik
40.Yıl	 	 15435	 Arif	Gezer	Tokyay
40.Yıl	 	 15459	 Mustafa	Tiryaki
40.Yıl	 	 15508	 Yüksel	Cem
40.Yıl	 	 15692	 Mehmet	Gürsoy	Divanoğlu
40.Yıl	 	 15910	 Şerife	Feray	Eray
40.Yıl	 	 15958	 Necmettin	Uygun
40.Yıl	 	 15982	 Orhan	Kayğın
40.Yıl	 	 39229	 Akay	Sağlam
40.Yıl	 	 66714	 Emel	Nalbantoğlu

50.Yıl	 	 3479	 Abdullah	Parlar
50.Yıl	 	 3553	 Günay	Kama
50.Yıl	 	 35613	 Engin	Aslankara

YIL	 	 SİCİL	 ADI	SOYADI	 	 	 YIL	 SİCİL	 ADI	SOYADI
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TOPLANTI

XI. Dönem VI. Danışma Kurulu 
Toplantısı Yapıldı

Şubemiz XI. Döneminin son Danışma Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2017 Cumartesi günü Colos-
sae Thermal Hotel’de yapıldı. XI. Dönemin genel bir değerlendirmesi niteliğindeki toplantı 
Şube Başkanımız Tefik Demirçalı’nın konuşması ile başladı, ardından Şube Sekreteri Mehmet 
Sarıca’nın 11 aylık örgütsel, teknik ve mali raporlarının sunumu ile devam edildi. 

Toplantıda 28-29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen VIII. BTKS’nin Yürütme Kurulu’nu oluşturan 
üyelere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Temsilcilik yürütme kurulu üyelerinin temsilciliklerindeki çalışmaları anlattığı konuşmaların ar-
dından son söz üyeye bırakılarak çeşitli konularda, üyelerimizin fikirleri dinlendi.

Akşam yapılacak Geleneksel Gece için randevulaşılıp, toplantı bitirildi.
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TMMOB MMO Denizli Şubemizin kuruluşunun 20. yılında, temsilciliğimiz dahil 40 yıla varan 
öyküsü, yazarı Yaşar Tok tarafından yapılan iki yıllık bir araştırma sonucu kitaplaştı. 2017 Aralık 
ayında yayımlanan 16,5 x 23.5 ebatlarındaki 252 sayfalık yapıt toplam üç bölüm ve bir fotoğraf 
albümünden oluşuyor.

MMO Denizli İl Temsilciliği ve Şubeleşme dönemi tarihi, kentin sanayileşme süreci ile yakın 
bağlara sahip. Bu nedenle kitabın ilk bölümü, Denizli'de sanayileşmenin kısa tarihi ve sanayi 
yatırımlarının başladığı döneme odaklandı. Kent ölçeğinde, 1970'li yılların başından itibaren 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kalkınma planlaması ve teşvikleri ile başlayan süreç, 1990'lara 
kadar devam etti. Bu dönem aynı zamanda sanayi ünitelerinin kurulma ve makinalaşma dö-
nemi ile örtüşüyordu. MMO Denizli İl Temsilciliğinin kurulmasını zorlayan unsurların anahtarı, 
sanayideki bu gelişme trendi oldu. Mühendis ihtiyacı arttı, tekstil sektörü başta olmak üze-
re büyük yatırımların makina parkurları makina mühendislerince programlandı. Bu durum 
1990'ların başına kadar yoğun biçimde sürdü.

Tarihçenin ikinci bölümü, İl Temsilciliği olarak örgütlenme ve mesleki faaliyetleri kapsıyor. İlk 
olarak 1976 yılında Sümerbank Üretim Müdürü Mahmut Şevket Karayel'in temsilci olarak 
görev almasıyla başlayan temsilcilik öyküsü, sonraki yıllarda başka makina mühendislerinin 
görev üstlenmesiyle devam etti. 12 Eylül askeri darbesi ile kesintiye uğrayan temsilcilik çalış-
maları, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından yeniden başladı. İsmail Hakkı Ge-
relioğlu yaklaşık on yıl boyunca temsilci sıfatıyla görevi sürdürdü. Ardından Bölge Temsilciliği 
statüsüne dönüşerek Uğurhan Karcılı başkanlığında Şubeye dönüştü.

Tarihçenin son bölümünde Şubeleşme ile birlikte faaliyet alan ve imkanlarının çoğaldığı görü-
lüyor. Şubeleşmenin hemen ertesinde yapılan "20. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu" 
kentin sanayi sektörlerine ilişkin uyarı ve öngörüleriyle bu gün hala güncelliğini ve akademik 
değerini korumaktadır.

Dönem Şube YK Başkanı Tefik Demirçalı kitaba yazdığı "Sunuş" bölümünde, "... tarihimiz, bu 
günlere ulaşmamızı sağlayan bir tür haklarımızı koruma ve geliştirme mücadelesi olmuştur" 
derken Şube tarihinin sonraki kuşaklar açısından önemine işaret etmiştir.

Şubemizin temsilcilik dönemini de içeren tarihi, 
kitaba dönüştü. Gazeteci yazar Yaşar Tok tarafın-
dan hazırlanan tarihçemiz, 1976 yılında başlayan 
temsilcilik çalışmalarından itibaren yaşanan ge-
lişmeleri ve şubeleşme çalışmaları ile sonraki dö-
nemlerde yapılan şube etkinliklerini içeren kitap 
olarak yayımlandı. "TMMOB MMO Denizli Şube 
Tarihi-40 Yılın Öyküsü" başlıklı tarihçemizi üyele-
rimiz başta olmak üzere isteyenler Şubemizden 
temin edebilirler.

TEMSİLCİLİK VE ŞUBE TARİHİMİZ 
KİTAP OLARAK YAYIMLANDI

KİTAP
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Odamız Asansör Kontrol Merkezi ile Milas, Nazilli, Kuşadası ve 
Menteşe Belediyeleri arasında ilçe sınırlarındaki asansörlerin peri-
yodik kontrollerine yönelik protokoller imzalandı.

Protokollerde Belediye Başkanları ve belediyenin ilgili personeli ile 
şubemiz adına; Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Çalışanları 
hazır bulunduğu protokoller 2 (iki) yıllık olarak imzalandı.

Bu protokoller ile birlikte Şube etkinlik alanlarımızdaki anlaşmalı 
belediye sayımız 32 olarak devam etmektedir. 

Milas, Kuşadası, Nazilli ve Menteşe 
Belediyeleri ile Asansörlerin Periyodik Kontrol
Protokolleri İmzalandı

ŞUBE-HABER

Buldan Belediyesi ile
Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzalandı
Odamız Asansör Kontrol Merkezi 
ile Buldan Belediyesi arasında, 
ilçedeki asansörlerin periyodik 
kontrollerinin iki yıl boyunca 
Asansör Kontrol Merkezi perso-
nelimiz tarafından yapılmasına 
ilişkin protokol imzalandı. 

Protokol, Şubemiz adına Yöne-
tim Kurulu Sekreterimiz Merh-
met SARICA, Buldan Belediye 
adına Belediye Başkanı Mustafa 
GÜLBAY  imzaladı.

Protokol kapsamında Buldan sınırlarında bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri iki 
yıl süresince AKM personelince gerçekleştirilecek.
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Şubemizde XII. Dönemin ilk etkinliği olarak, AL-
TAR Teknoloji ile planlanan ve sunumları ALTAR 
Teknoloji tarafından gerçekleştirilen “AutoCad 
Entegre Ürün Çözümleri ve 3D Yazıcı” konulu 
senimer düzenlendi.

19 Ocak 2018 Cuma günü, şubemiz İ. Yener Acar 
Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere 
imalat sektöründe çalışan yaklaşık 60 üyemiz 
katıldı. 

Seminerde AutoCad yazılımlarının çeşitli alanlar-
da kullanımları ve ilgili çözüm paketlerinin tanıtıldığı ilk oturumun ardından, özellikle imalat yapan 
firmalarda kullanılan programlar, yenilikleri ve uygulamaları örnekler verilerek anlatıldı.

Seminerin son bölümünde ise 3D yazıcı ile üretilebilecek makina parçaları, 3D boyutlu yazıcı özel-
likleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verildi. 

AutoCad Entegre Ürün Çözümleri ve
3D Yazıcı Semineri

PV-T Hibrit ile Hem Elektrik Hem Isı Eldesi

EĞİTİM-KURS

Şubemiz ile Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Denizli Temsilciliği tarafından 29 Kasım Çarşamba 
günü şube hizmet binamız, İbrahim Yener Acar 
Konferans Salonu’nda Elektrik Mühendisi Koray 
Yılmaz’ın sunumu ile “PV-T Hibrit ile Hem Elekt-
rik Hem Isı Eldesi” konulu seminer düzenlendi. 

Seminerde; güneş enerjisi sistemleri, yasal mev-
zuat ve teknik bilgiler paylaşıldı. Eğitim Sonunda, 
oturum sonunda sunumu yapan Koray Yılmaz’a 
ve oturum başkanlığı yapan MMO Denizli Şube 
Başkanı Tefik Demirçalı’ya teşekkür sertifikaları verildi.

Muğla İl Temsilciliğimiz tarafından organize 
edilen teknik gezi kapsamında üyelerimiz, 9 
Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
ISK-Sodex Fuarı’na katıldılar. 

Üyelerimizle 
ISK-SODEX Fuar Gezisi
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5 Aralık 2017 Salı günü şubemizde XI. Dönem içerisinde kurulmuş uzmanlık komisyonlarının 
üyelerinin katıldığı ortaklaştırılmış bir toplantı düzenlendi. Toplantıda XI. Dönem komisyon ça-
lışmaları değerlendirildi. XII. Dönem için hazırlıklar yapıldı. 

Şube Uzmanlık Komisyonları
Ortak Toplantısı Yapıldı

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği 
ve Depolarda Yangın Söndürme Sistemleri
Şubemiz ve TTMD Denizli 
Temsilciliği’nin ortaklaşa dü-
zenlediği “Binaların Yangın-
dan Korunması Yönetmeliği 
ve Depolarda Yangın Sön-
dürme Sistemleri” 22 Aralık 
2017 tarihinde Şube İ. Yener 
Acar Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

Konusunda uzman Seba-
hattin BOZBEY’in; Yangın 
Yönetmeliği, Söndürme 
Sistemleri ve Uygulamaları 
konularında bilgiler verdiği eğitimi yaklaşık 30 üyemiz takip etti. Seminer sonunda eğitimi 
gerçekleştiren Sebahattin BOZBEY’e ve oturum başkanlığı yapan İ. Emre ŞENYER’e günün 
anısına teşekkür sertifikaları takdim edildi.

ŞUBE HABER
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EĞİTİM-KURS

Isı Pompası ile
Binalarda Enerji Verimliliği Semineri
Şubemiz ile TTMD Denizli Temsilci-
liği tarafından ortaklaşa gerçekleş-
tirilen seminer 31 Ocak 2018 Çar-
şamba Günü Şubemiz İ. Yener ACAR 
Konferans Salonu'nda gerçekleşti-
rildi.

Şubemiz ile TTMD Denizli Temsilci-
liği tarafından ortaklaşa olarak dü-
zenlenen Isı Pompası ile Binalarda 
Enerji Verimliliği Semineri şubemiz-
de 31 Ocak 2018 tarihinde düzenlen-
di. Oturum başkanlığını Tanju Sarıca'nın yaptığı etkinlikte sunumu ise Şube Başkanımız Prof.
Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK gerçekleştirdi. 

Etkinliğimize yaklaşık 35 üyemiz katıldı. 

Etkinlik; teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırıldı.

Aydın Diş Hekimleri Odası ile 
Otoklav Kalibrasyonu İçin 
Protokol İmzaladık!
Aydın Diş Hekimleri Odası ve 
Şubemiz arasında Poliklinik, 
ADSM ve Muayenehaneler-
deki otoklav cihazlarının ka-
librasyonu konusunda işbirliği 
protokolü imzalandı.

“Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik”  
Madde 14, j Bendi kapsamında 
imzalanan protokol gereği ADHO'na bağlı Poliklinik, ADSM ve Muayenehanelerdeki otoklav 
cihazlarının kalibrasyonları Şubemiz Kalibrasyon Birimi tarafından yapılacaktır.

Yapılan sözleşmeye göre kalibrasyon bedeli; otoklav başına 60 tl+kdv dir.

Bunun dışında aynı firma, protokol gereği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğiı kapsamında  kompresörlerin periyodik kontrolleri 150 TL + KDV  'den  ya-
pabilecektir.
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Şubemiz ve TTMD İl 
Temsilciliği tarafından 28 
Şubat 2018 tarihinde Şu-
bemiz toplantı salonunda 
“Doğalgaz ile Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri” ko-
nulu seminer düzenlendi. 
Seminer üyemiz Tarık SA-
RAYKÖY tarafından veril-
di. Toplamda 25 üyemiz 
katıldığı seminer sonunda 
geçmiş dönem Şube Baş-
kanlarımızdan H.Hüseyin 
CİHAN tarafından Tarık SARAYKÖY’e teşekkür belgesi takdim edildi. 

Bu yıl dördüncü kez dü-
zenlenen Kaizen Paylaşım-
ları etkinliği, 23-24 Şubat 
2018 tarihlerinde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşti. 
Etkinlikte 24 firmadan 84 
proje Kaizen çalışmalarını 
sergileme ve diğer katılım-
cılar ile görüş alışverişinde 
bulunma fırsatı yakaladı. 
MMO İzmir Şubesi’nin dü-
zenlediği etkinliğe Denizli 
Şube olarak 85 kişilik bir 
katılım sağlayarak destek 
olduk. Etkinliğe katılım sağlayan öğrenci üyelerimize farklı ve güzel bir tecrübe kazandırdık.

Doğalgaz ile Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Kaizen Paylaşımları etkinliği, 23-24 Şubat 2018
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Şubemize bağlı il ve ilçe temsilciliklerimizde Temsilcilik Yürütme Kurullarını oluşturmak için, toplantı 
programı aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Temsilcilik Tarih Saat Yer

Muğla İl Temsilciliği 02.03.2018 11.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Marmaris İlçe Temsilciliği 02.03.2018 14.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Fethiye İlçe Temsilciliği 02.03.2018 17.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Aydın İl Temsilciliği 03.03.2018 11.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Nazilli İlçe Temsilciliği 03.03.2018 15.30 Temsilcilik Toplantı Salonu

Milas İlçe Temsilciliği 06.03.2018 11.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Bodrum İlçe Temsilciliği 06.03.2018 14.30 Temsilcilik Toplantı Salonu

Uşak İl Temsilciliği 07.03.2018 13.00 Temsilcilik Toplantı Salonu

Sayın Üyemiz,

Şubemiz etkinlik alanlarında Mart ve Nisan aylarında açılması planlanan eğitimler aşağıda bil-
ginize sunulmuştur. Eğitimlerimiz ile alakalı şubemiz eğitim birimi ile iletişime geçebilirsiniz. 

Telefon: 0258 263 36 38 
e-mail: mustafacemal.ozkan@mmo.org.tr 

Sıra No Tarih Eğitim Adı Şube/Temsilcilik

1 19-22 Mart 2018 Doğalgaz İç Tesisat 
Mühendis Yetkilendirme Denizli

2 26-29 Mart 2018 Asansör Yetkili Servis 
Sorumlusu Aydın İl Temsilciliği

3 31 Mart-3 Nisan 
2018 Temel Bilirkişilik Kursu Denizli

4 09-12 Nisan 2018
Endüstriyel ve Büyük 
Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü

Denizli

5 18-19 Nisan 2018 Havalandırma Tesisatı Denizli

6 24-26 Nisan 2018 Şantiye Şefliği Muğla İl Temsilciliği

Şubemize Bağlı İl-İlçe Temsilcilikleri
Yürütme Kurulları Belirleme Tarihleri Programlandı

MART -NİSAN EĞİTİM PROGRAMI
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XII. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
il prokotolü ziyaretleri devam ediyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denizli İl Müdürü 22 
Şubat 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzca ma-
kamlarında ziyaret edildi.

Görüşmelerde karşılıklı ilişkiler ve ortak çalışma alanları 
konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Denizli Sanayi Odası Başkanı 22 Şubat 2018 tarihinde 
Şube Yönetim Kurulumuzca makamlarında ziyaret edildi.

Görüşmelerde ortak çalışma alanları ve mesleki konular-
da görüş alış verişinde bulunuldu.

XII. Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri 14 Şubat 
2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizli İl 
Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdiler. 

Ziyarette, yeni dönem çalışmaları ve kurumlar arası ilişki-
ler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 7 Şubat Çarşamba 
günü Denizli Valisi Sn. Hasan Karahan'ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Ziyarette ŞYK Başkanımız Prof.Dr. Harun Kemal 
Öztürk, ŞYK Sekreterimiz Mehmet Sarıca, ŞYK 
Saymanımız Cihan Deligöz, ŞYK Üyemiz Yard.
Doç. Dr Olcay Polat ve ŞYK Yedek Üyemiz Sidem 
Kaner hazır bulundular. 

XII. Dönem Şube Yönetim Kurulu üyeleri 14 Şubat 2018 
tarihinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sn. 
Ahmet TAŞ'ı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette kurum ilişkileri ve ortaklaşa yürütülebilecek 
projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

ŞUBE-HABER
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ŞUBE-DUYURU

Üyelerimizi, ilgi ve uzmanlıklarına göre komisyonlarımızda görev alarak, meslek, 
meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, Şube çalışmalarının 
geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz.

Sayın Üyemiz,

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi‘nde 2018-2019 yıllarını kapsayan 12. 
Çalışma Dönemi‘nde üyelerimizi, ilgi ve uzmanlıklarına göre bu komisyonlarda 
görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, 
Şube çalışmalarının geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda bulunmaya çağırı-
yoruz.

EK'li dosyadaki başvuru forumunu doldurup, denizli @mmo.org.tr adresine mail 
atmanızı rica ederiz.

Değerli Üyemiz,

2018-2020 yıllarını kapsayan XII. Çalışma Döneminde oluşturulması planlanan Uzman-
lık Komisyonları belirlenmiştir. Sizleri ilgi ve uzmanlık alanlarınıza göre bu komisyon-
larda görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, 
Şube çalışmalarının geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz. 

Her dönem başında sizlerin de katılımıyla oluşturduğumuz uzmanlık komisyonlarının 
daha etkin ve verimli olabilmesi adına 12. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz hazırladığı 
çalışma programı (Ek 1) doğrultusunda her uzmanlık komisyonu için taslak komisyon 
çalışma programları hazırlamıştır. Komisyon çalışmalarına yol gösterici olması ama-
cıyla hazırlanan İlgili programlar başvuru formunda yer almaktadır. Bilindiği üzere uz-
manlık komisyonlarının ortak görevleri kısaca;

1. Şube çalışma programımız doğrultusunda çalışmalar yapmak,

2. Seminer, söyleşi, panel vb. etkinlikler düzenlemek,

3. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak,

4. Merkezi düzeyde yapılacak çalışmalara katılmak, destek vermek. şeklinde özetlene-
bilir.

Aşağıda isimleri belirtilen komisyonlarda veya önerilere göre yeni oluşturulacak ko-
misyonlarda görev almak isteyen üyelerimizin (en fazla 2 komisyonda görev alınabilir), 
aşağıdaki formu doldurup, kısa özgeçmişini ekleyerek 2 Mart 2018 Cuma günü saat 
17.00’a kadar denizli@mmo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Üyelerimizi Uzmanlık Komisyonlarında 
Görev Almaya Davet Ediyoruz!
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KOMİSYON KATILIM FORMU 

Formun Üstü

Adınız Soyadınız  :  .....................................................................................................

Sicil No    :  .....................................................................................................

E-Posta Adresiniz  :  .....................................................................................................

Cep Telefonu   :  .....................................................................................................

İş Telefonu   :  .....................................................................................................

Uzmanlık Alanınız  :  .....................................................................................................

Katılmak İstediğiniz Komisyon :  .....................................................................................................

Yeni Komisyon Öneriniz  :  .....................................................................................................

OLUŞTURULMASI PLANLANAN KOMİSYONLAR

Asansör Komisyonu

Asansör sektörünü ilgilendiren Yönetmelik değişiklikleri ile asansör uygulamaları konularındaseminer ve 
toplantılar düzenlemek, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, Yerel Belediyeler ve Firma katılımlı Asansör 
sempozyumu düzenlemek veya il müdürlüğünün düzenlemesi sağlayarak etkin katılım sağlamak.

Araç Projelendirme ve LPG/CNG Dönüşüm Hizmetleri Komisyonu

Sektörde görevli üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler düzenlemek.

İmalat ve Bakım Mühendisliği Komisyonu

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi nin dokuzuncusunu Genel Merkez onayının sonrasında düzenle-
mek, Bakım mühendisliği konusunda uygulamalı eğitim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar yap-
mak.

Doğalgaz Komisyonu

Mevcut Doğalgaz tesisatları ile mevcut bacaların kontrolleri hakkında gaz dağıtım firması ile görüşmek, 
Doğal gaz Smm üyelerin talep ettiği eğitimler düzenlemek.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

İsg konulu seminerler düzenlemek, Adana da yapılan isg kongresine üyelerin delege olarak katılmalarını 
sağlamak, çocuklar veya öğrenci üyelerin işçi sağlığı iş güvenliği konularında bilinçlendirilmesi amaçlı 
okullarda stand açmak, seminerler düzenlemek. İş Güvenliği Uzmanlığı yapan üyelerin (bireysel / tam 
zamanlı / OSGB çalışanı) sorunları ile ilgilenmek, mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak

Eğitim Faaliyetleri Geliştirme Komisyonu

Miem eğitimlerinin sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, mesleki yeterlilik kurumunda yer 
alan zorunlu meslekler için ders notu, sınav sorusu hazırlayıp, türkak tan yetki alınması konusunda çalış-
malar yapmak, teknikerler için verilen kurs sayısı ve niteliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, 
ders notları hazırlamak, öğrenci üyeler için kurslar düzenlemek
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Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Doğa yürüyüşleri, tekne turları gibi Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenlemek. Üye-Oda ilişkisinin artırıl-
ması konusunda faaliyetlerde bulunmak. Tsm korosu çalışmalarını ve konserini düzenlemek. Firmalarla 
üyelerimizin indirimli hizmet alması yönünde protokoller imzalanmasını sağlamak..

KOBİ, Sanayi ve Ar-Ge Komisyonu

Ar-Ge ve Önemi konusunda meslektaşlarımızı bilgilendirmek. TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı ve 
AB proje destekleri hakkında toplantılar düzenleyerek destekleri anlatmak. Kobilerin sorunları ve çö-
zümlerinin tartışılacağı bir çalıştay düzenlemek.

Tesisat Mühendisliği Komisyonu 

Mekanik Tesisat konularında belirli aralıklarda seminerler düzenlemek, serbest müşavir mühendis çalış-
tayı yapmak, uygulamalı eğitimler gerçekleştirmek. Teknik geziler düzenlemek.

Yapı Denetim ve Kentleşme Komisyonu

Yapı denetim firmalarında görevli üyelerle Çevre şehircilik İl Müdürlüğü’ nün katılımıyla 

yasal hakları, sorumlulukları konularında bilgi paylaşım toplantıları yapmak, deneyimlerinin paylaşılma-
sını sağlamak, kentin daha yaşanabilir olması adına yapılan tüm çalışmalara destek olmak. 

Enerji Komisyonu 

Geçtiğimiz dönem kararı alınan Aydın Jeotermal Sempozyumunu gerçekleştirmek. Enerji planlaması, 
yönetimi, tasarrufu ve politikaları alanlarında bilgilendirme toplantıları düzenlemek. İlk, Orta ve Lise öğ-
rencilerine dönük enerji ve önemi konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.

Ücretli Çalışan Mühendisler Komisyonu

Ücretli çalışanların özlük hakları ve iş yasası konularında bilgilendirme toplantıları düzenlemek, fabrika 
ve işletmelerde ücretli çalışan üyeleri belirli bir program çerçevesinde ziyaret etmek, işyeri temsilciliği 
kurulması yönünde örgütlenme komisyonu ile ortak çalışmalar yürütmek.

Kadın Mühendisler Komisyonu 

Tmmob Kadın Kurultayına katılmak, Tmmob Denizli İkk Kadın çalışma grubunda etkin rol almak, 8 mart 
emekçi kadınlar gününde kadın üyelerle bir araya gelmek, toplumsal cinsiyet eşitliği konulu söyleşiler 
yapmak.

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı  Komisyonu 

Kaizen Paylaşımları etkinliği düzenlemek, denizli de bulunan fabrikalarda uygulanan üretim iyileştirme 
sistemleri hakkında envarter oluşturmak, ihtiyaç ve talebe göre çalıştaylar yapmak, Bölgemizde çalışan 
Endüstri mühendisi üyelerimizin iletişim ve iş bilgilerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Örgütlenme Komisyonu

Öğrenci Üyelerden oluşan Öğrenci Üye Komisyonu Çalışmalarını düzenlemek, sanayideki firmalar ile 
öğrenci üyeler için staj konusunda protokoller imzalamak, program yapıp üye ziyaretleri gerçekleştir-
mek, işyeri temsilciliği kurulması yönünde ücretli çalışan üyeler komisyonu ile ortak çalışmalar yürüt-
mek. Üyelerimizin iletişim bilgilerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Teknik Mevzuat ve CE İşareti Uygulamaları Komisyonu

CE belgesi ve önemi konusunda bilgilendirme eğitimleri yapmak, CE belgesinin önemi ve hangi durum-
lar için CE belgesi alınabileceği konusunda toplantılar düzenlemek.

Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu

Şube Bültenine reklam alınması için firmalarla görüşülmesi, Şube bülteninin içeriğinin düzenlenmesi, 
yeni sayfalar eklenmesi konusunda çalışmalar yapmak. Görsel ve yazılı basında odamızı tanıtıcı faaliyet-
lerde bulunmak. Güncel konular ve mesleğimiz ve mesleğin sorunları konusunda basın kuruluşlarının 
bilgilendirilmesini sağlamak.
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Genel Metroloji ve Kalibrasyon 
Eğitimlerimiz Başlıyor!
MMO KALMEM tarafından, Denizli Şube Etkinlik alanında Genel Metroloji ve Kalibrasyon 
Eğitimleri'ne Başlıyor.

Sayın Üyemiz;

Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim oluşturmak-
ta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faaliyetlerinin yeri ve 
önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, 
ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinim-
leri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu giderek daha önemli bir konuma 
getirmektedir. Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini  
kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Uluslararası ölçüm 
standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması 
için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel 
gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kali-
te güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili 
genel bilgiler aktarılacaktır.

Bu bilgiler ışığında; Mart ayı içerisinde şubemiz bünyesinde Genel Metroloji ve Kalibrasyon 
Eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Eğitimlerimizin, Denizli sanayisine hizmet veren işletmelerin özellikle kalite ve AR-GE birim-
lerinde çalışan mühendis, tekniker ve tüm çalışanlara oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz.

Aşağıda eğitim ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MMO KALMEM tarafından düzenlenecek olan “Genel Metroloji ve Kalibrasyon” eğitiminin 
Mart Ayı İçerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Genel Metroloji ve Kalibrasyon 
Eğitimi ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Eğitimin Amacı;

Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim 
oluşturmakta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faali-
yetlerinin yeri ve önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekli-
liklerinin yükselmesi, ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun 
belgelenmesi gereksinimleri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu 
giderek daha önemli bir konuma getirmektedir.

Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini kapsay-
an bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir. Uluslararası ölçüm 
standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına 

GENEL METROLOJİ VE KALİBRASYON EĞİTİMİ

ŞUBE-EĞİTİM
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ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta 
uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile 
ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin 
kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.

EĞITIM İÇERİĞİ;
– Giriş
– Metroloji ve İzlenebilirlik
– Ulusal Metroloji Sistemi
– Kalibrasyon
– Ölçüm Belirsizliği
– Raporlama
– ISO 9000 ve Kalibrasyon
– Ölçüm Cihazlarının Yönetimi
– Laboratuvar Akreditasyonu

EĞİTİM VE KAYIT KOŞULLARI;
Eğitimlere Kimler Katılmalı: Firma içi kalibrasyon çalışması yapan ya da yapacak olan 
kuruluşlarda kalibrasyon birimlerinde çalışan mühendis ve teknisyenler.

KAYIT:

Seminerlere başvuru, Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi‘ne seminer tarihinden 5 
gün öncesine dek telefonla ya da e-mail ile bilgi verilerek yapılır. Başvuruda, katılacak kişi 
ve kurumunun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların isimleri, Makina Mühendisleri 
Odası‘na üye olup olmadığı belirtilmelidir(Oda Sicil Numaraları ile birlikte).

KATILIM BELGESİ:

Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen 
baraj notunun üstünde puan alanlara “Başarı Belgesi”, altında puan alanlara ise “Katılım 
Belgesi” verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince 
eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

ÖDEME:

Seminer ücreti 300TL+KDV/Kişidir. Seminer ücretlerine ara ikramlar ve seminer notları da-
hildir. MMO üyeleri ile 3 kişi ve üzeri gruplara %20 indirim uygulanır. Ödemeler aşağıdaki 
hesaba ya da şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, dekontun 
iletişim e-mail adresine iletilmesi gereklidir.

HESAP BİLGİLERİ;
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şube Kodu: 4218
Hesap No: 599 414 8
IBAN No: TR67 0006 4000 0014 2185 9941 48

BİLGİ VE BAŞVURU: Mustafa Cemal ÖZKAN
e-Mail: mustafacemal.ozkan@mmo.org.tr
Web: www.kalmem.org
Telefon: 0 258 263 36 38

ADRES: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83 Merkezefendi/Denizli
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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 te-
mel 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, emperyal-
izme, yeni liberal talana ve gericiliğe karşı, emek ve meslek örgütleri ile bir arada olmaya, bir-
likte 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.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ
I. Meslek Odamız, uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumu-
muzun 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 
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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, kül-
türel 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.

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 ku-
ruluş 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 anlayışımı-
zın 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 örgüt-
leri ve uzmanlık dernekleriyle ilişkiler kurulur.

XVI. Birlikte karar almak, birlikte üretmek, birlikte yönetmek” anlayışı gereği uzmanlık ala-
nımıza 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.
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YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR
Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar ha-
linde 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 sürdürüle-
cektir.

b. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara yön 
verilmesi, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına katılımlarının sağ-
landığı bir platform olarak değerlendirilecektir.

c. Çalışmalarımızda etkin merkezi koordinasyonu ve üyelerimizin karar ve uygulama süreçleri-
ne katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma Kurulu birlikte üretme anlayışıyla etkin-
leştirilerek 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 güçlendi-
rilmesiyle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda; İl - İlçe Temsilcilik çalışmalarında; temsilcilik 
yürütme kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin görüşleri göz önünde bu-
lundurularak belirlenecektir.

b. Temsilciliklerimizde de üyelerimizin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak üzere eğitim et-
kinlikleri 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 ya-
ratılması, bu mekanizmaların koordinasyonuyla elde edilecek verilerin meslek - meslektaş, 
ülke ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanabilir kılınması-
nı 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.) bir-
likte 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 bi-
rimlerine 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 kat-
kıda bulunulacaktır.

h. Kongre Sonuç Bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması amacıyla Oda Merkezi Ko-
ordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine ülke genelinde Oda birimlerinin katılımı ile top 
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yekûn müdahil olma çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. AB Teknik Mevzuatının ülkemiz iç 
hukukuna yansıtılması sürecinde yasal düzenlemelere, uzmanlık alanından hareketle Odamı-
zın müdahil olması yönünde çok yönlü girişimlerde bulunulacaktır. Baca gazı emisyon ölçüm-
leri hizmetlerine İlişkin faaliyet yürüten Akredite Merkez Laboratuvarı geliştirilerek daha iyi 
hizmet verme olanaklarını üst düzeye taşıma yönünde çalışmalarını sürdürecektir.

1.3. Endüstri-İşletme Mühendislerine Yönelik Çalışmalar

a. Üyelerin ve/veya üye adaylarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayarak, odaya ka-
yıtlı olan endüstri-işletme mühendislerinin sayısını artırmak amacına yönelik çalışmalar yap-
mayı 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 edilmesi-
ne devam edilmelidir.

c. Şubemize kayıtlı olan veya olmayan Denizli ve etkinlik alanında bulunan endüstri mühendis-
lerinin iletişim bilgilerine ulaşmak amacı ile bir saha veri toplama çalışmasına devam edilmeli-
dir.

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 paylaşılma-
sı anlamında çalışmalara devam edilmelidir.

e. Endüstri mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımına yönelik faaliyetlere önem verilme-
lidir.

f. Hem meslektaşlarımızın istihdam edilme potansiyelinin artırılması, hem de ülkemiz kaynak-
larının verimli kullanılması için fırsatlar yaratılmalıdır.

g. Meslek alanımızın uygulamalarla tanıtımı için EİM-Sanayi buluşması programlanmalı, en-
düstri mühendisliğinin çalışma alanlarının, öneminin ve çalıştığı kurumlara ne katacağının, faa-
liyet kapsamında yer verilecek seminer, panel, iyi uygulama sunumları ile katılımcılara aktarıl-
masının sağlanması devam edilmelidir.

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

k. Şubemizin 5 yıllık stratejik planının oluşturulması sürecinde koordinasyon rolü oynayacaktır.

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.
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2. MESLEKİ VE TEKNİK HİZMETLER

a. Ülkemizde yıllardır uygulanan, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini esas alan poli-
tikalar temelinde kamu kaynaklarının kamu yararı dışında siyasi ve ekonomik rant amacıyla 
kullanımı sonucu sanayi sektörü daralmıştır. Bunun sonucu olarak işsizlik ve gizli işsizlik kat-
lanarak artmış ve üyelerimiz arasında gelir dağılımındaki uçurum derinleşmiştir. Ulusal bilim 
teknoloji ve sanayi politikalarının eşitlikçi, demokratik ve katılımcı bir toplum yapısı hedefle-
nerek 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 hede-
finde; 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 etkin-
likle 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 üyeler-
imizin, öğrenci üyelerimizin ve ara teknik elemanların mesleki gelişimine katkıda bulunacaktır.

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.
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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 tesisat-
lar 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 sayes-
inde teknisyen ve ara teknik elemanlara yönelik programları oluşturularak 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 temsilcilikler-
imizin 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 edecek-
tir.

g. Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlarda yönlendirici ve açılım sağlayabilecek bilg-
ilere 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 
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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.

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, sürdürülebil-
ir 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 sanat-
sal 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 ken-
di aralarındaki ve çalışanların üyelerimizle iletişim etkinliğini arttırıcı eğitimleri almaları 
sağlanacaktır.

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 
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ile karşılıklı işbirliği ve dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Kentimiz, bölgemiz ve ül-
kemize 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 gerçek-
tir.

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, kanali-
zasyon, 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 geçiler-
ek mesleki denetim çalışmaları sürdürülecektir.

e. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için Şubemiz, TMMOB il Koordinasyon Ku-
rulu 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 ger-
ekmektedir. Bunun için üniversitelerle ilgili mühendislik bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha 
da geliştirilecektir. Mühendis adaylarıyla üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi 
sağlanacaktır.

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 bilim-
sel 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 bulabilm-
esi için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir.

g. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi 
amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi için çalışmalar yapılacaktır.



32 tmmob mmo denizli bülten

h. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplumun yapısı yaratılması hedefinde üniver-
site, 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 üyeler-
imizin 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.

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 çer-
çevesinde etkili olmaya devam edecektir.

b. Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmaları sürecektir. Odamızın kuruluş yıldönümlerinde 
aralık ayı içerisinde düzenlenen “Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecesi” etkinliği sürdürül-
ecektir.

c. Üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarını, dayanışma duygularını geliştirici turlar, geziler 
düzenlenecektir. Yeni mezun meslektaşlarımıza “Mesleğe Hoş Geldiniz etkinliği” düzenle-
necektir.

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


