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Zonguldak Şube
9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
1. SUNUŞ:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube olarak 9. Çalışma Dönemi‟nde;
• Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız Odamızda yapılan tüm
çalışmaları birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla
yürütmeyi,
• Üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir Türkiye için emekten, halktan yana
politikaların hayata geçirilmesini, kamu çıkarlarının korunmasını,
• Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum
sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke olarak kabul etmekteyiz.
Bu temel ilkeler ışığındaki tüm çalışmalarımızı siyasal iktidarlardan, devletten
ve sermayeden bağımsız politikalar oluşturup hayata geçirerek, ülkeye, mesleğe ve
meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri
halkımızın hizmetine sunarak yürütmeyi benimsemekteyiz.
2. ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
• Oda/Şube çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve
anti-emperyalist anlayışla yürütülür.
• Çalışmalarımızda, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından
ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.
• “Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır.
Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi
iktidarlarla mücadele etmek vazgeçilmez görevimizdir.
• “Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını gözetmek” demokratikleşme,
insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi
gerektirir.
• Örgütsel bağımsızlık ilkesi ön planda tutularak, kamu yararına çalışan benzer
örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur, kamuoyu
oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde yer alınır.
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• Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin gelişmesi için çalışılır.
• Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının
ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı, yani demokrasi savunulur.
• Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal
haklar için mücadele edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu
alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yapılır.
• Şube örgütlülüğünün temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi,
mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir. Meslek
alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden
yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
• Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki
etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak,
meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
• Örgütün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul
edilir. Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
• Kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma
mücadelesine aktif destek verilir, özel sektörde çalışan mühendislerin özlük
haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalarda bulunulur.
• Şube örgütlülüğünün en küçük biriminin iş yeri temsilciliği olduğu kabul edilir. İşyeri
Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu
zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.
• Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır. Şube Yönetim Kurulu‟nun en
önemli görevi, Oda tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle Şube çalışma
alanında etkin eşgüdümü sağlamak, etkinliklerin (yayın, kongreler vb.) planlanması
ve uygulanmasını sağlamak, Oda Genel Merkezi ile kurumsal ilişkileri yürütmek gelir.
3. YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
Yönetim Kurulumuz yukarıda belirttiğimiz değerlendirmeler ve çalışma ilkeleri
ışığında Şube 9. Çalışma Dönemi‟nde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir.
3.1. ETKİNLİKLER
V.DEMİR-ÇELİK KONGRESİ:
Bir ülkenin ekonomisinin ve sanayileşmesinin en önemli bileşkesi olan ve
lokomotif sektör olma özelliğinden dolayı refahın ve gelişmişliğin temel
göstergelerinden biri olarak kabul edilen demir-çelik sektörü sanayileşmenin olmazsa
olmazıdır.
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Çağdaş anlamda sanayileşme; ülkenin teknoloji yeteneğinin, bu yeteneğin
kaynağını oluşturan bilim yeteneğinin, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal
yarara dönüştürülmesi, bunu mümkün kılacak ulusal inovasyon (yenilik) sisteminin
kurulması ve geliştirilmesi ile eş anlamlıdır.
Ulusal demir-çelik sektörünün gelişimini ve dünyadaki konumunu sorgulamak,
demir-çelik dünyasında olası fırsatları ve riskleri paylaşmak, sanayi kuruluşlarıyla
akademik çevreler arasındaki işbirliğini ve bilgi iletişimini geliştirmek, demir-çelik
sektöründe çevre ve enerji yönetiminin sorgulanması önem taşımaktadır.
Bu dönemde beşincisi düzenlenecek olan Demir-Çelik Kongresi‟ nde
sektördeki mevcut durumunun ve gelecekle ilgili öngörülerin tartışılması,
sorgulanması, olası fırsatlar ve risklerin paylaşılması, yeni teknolojiler ve sektörel
gelişmelerin, AR-GE çalışmalarının, bilimsel gelişmelerin ve ulusal politikaların
tartışılması, çağdaş uygulamaların ülkemize kazandırılması yönünde bilgi
paylaşımında bulunulması, sanayi kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesi, tartışma platformunun oluşturulması ve gerçekleştirilen
projelerin sunulmasının sağlanması, ulusal demir-çelik sektörünün AB sürecindeki
geleceğinin tartışılması, üreticiler ile kullanıcıların beklentilerinin, sorunlarının ve
çözüm yöntemlerinin görüşülmesi, çalışanların çalışma koşullarının, gelir ve sosyal
haklarının incelenmesi ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
V.Demir-Çelik Kongresi‟ ni bu dönemde yine Şubemiz yürütücülüğünde 1-2-3
Nisan 2011 tarihlerinde ülkemizin ilk entegre demir-çelik tesisinin kurulduğu Karabük
İli‟ nde yapmayı planlayarak, bu alandaki çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

3.2 ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİSLER:
Şube Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu; işsiz, kamuda ve özel sektörde
çalışan üyelerimizin mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara karşı dayanışma
ve örgütlenme ağı oluşturmak, önerilerde bulunmak, projeler geliştirmek, konu ile ilgili
etkinlikler yapmak amacıyla kurulmuştur.
Bu amaçlar doğrultusunda Şube Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu „nun
9. dönem Şube Yönetim Kurulu‟ nun denetim ve yönetiminde 2010-2011 yıllarında
gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar;
Üyelerimizin çalışma hayatında özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının
iyileştirilmesi yönünde ki sorunlarını tespit etmek ve bunlara dikkat çekmek,
Üyelerimizin yoğun olduğu işyerlerinde işyeri temsilcilerimizin de katkılarıyla
komisyon üyelerimiz ile birlikte işyeri ziyaretleri düzenlemek ve üyelerimizin çalışma
koşulları, mesleki anlamda sıkıntıları, Oda‟ dan beklentileri, istek ve önerileri
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
Belirlenecek konularda panel ve söyleşiler düzenlemek,
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Üyelerimizin mesleki konularda, iş imkânlarının artırılması yönünde araştırmalar ve
çalışmalar yapmak,
Meslek alanlarımızla ilgili gelişmeler ve düzenlemeler konusunda ücretli ve işsiz
mühendislerin bilgilendirilmesi için komisyon olarak çalışmalar yürütmek,
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Ücretli
Mühendisler ve Çalışma Yaşamı” konulu broşürü güncelleştirerek ve geliştirerek
Şubemiz tarafından broşür şeklinde basmak ve/veya Şube Bülteni‟ inde yayınlayarak
üyelerimizi bilgilendirmek,
Üyelerimizin işyerlerinde yürütecekleri her türlü hak arama, sendikalaşma vb.
çalışmalarına destek vermek olarak belirlenmiştir.
3.3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :
Şube İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkı sağlamak, yapılan çalışmaları takip etmek ve
gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacı ile kurulmuş ve 9. dönem Şube Yönetim
Kurulu‟ nun gözetiminde çalışmalarına başlamıştır.
Komisyon tarafından çalışma dönemimiz içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen
başlıca çalışmalar;
Üyelerimize yönelik iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları hakkında bilgilendirme
çalışmaları yapmak,
İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili paneller düzenlenmek,
Odamızın teknik birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrol, test ve muayene
çalışmaları hakkında ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, özendirmek
Çalışma dönemi içerisinde düzenlenecek kongre ve sempozyumlara komisyon
üyeleri ve diğer üyelerin katılımını sağlamak,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptığı
çalışmaları takip ederek gelişmeler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.
3.4 ULAŞIM VE TRAFİK:
Bugün için Zonguldak „da TÜİK verilerine göre toplam 106.694 araç olmakla
birlikte her geçen gün bu sayı hızlı bir biçimde artmaktadır. Şehir merkezinin ve
mevcut yolların yetersiz olması nedeni ile trafiğin pik saatlerinde trafik tıkanmakta,
ulaşım Zonguldak‟ da önemli bir kentsel problem olmaya devam etmektedir.
Şehir içi trafiğinin rahatlatılabilmesi, düzenli ve güvenli bir hale getirilebilmesi
amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayabilmek için Şube Ulaşım
ve Trafik Komisyonu tarafından ŞYK gözetimi ve denetiminde yürütülmesi düşünülen
başlıca çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.
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Zonguldak ili dahilinde trafiğin daha düzenli olarak işlemesi ve toplu taşımacılığın
özendirilmesi için çalışmalar yapmak,
Yapılması planlanan Mithatpaşa Tüneli‟ nin şehir trafiğine etkilerini belirlemek,
Yıkılan lavuar alanında oluşturulacak kent meydanında şehir trafiğini rahatlatabilecek
düzenlemelerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak,
Kaza riski yüksek olan kavşakları ve güzergahları tespit etmek, bu riskleri ortadan
kaldıracak düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda kamuoyunu
bilgilendirmek.
3.5 ÖĞRENCİ ÜYELERLE İLİŞKİLER:
Şube etkinlik alanında bulunan tüm üniversitelerin TMMOB tarafından Makina
Mühendisleri Odası„na üye olması karar altına alınan mühendislik bölümlerinde
öğrenim gören öğrencilerin, Oda ile ilişkilerini öğrencilikleri sırasında oluşturmak,
Oda„yı tanımalarını sağlamak, mesleki gelişmelerine ve öğrenci sorunlarının
çözümüne olabildiğince yardımcı olmak, Oda„nın çeşitli teknik ve sosyal amaçlı
çalışmalarına katılımlarını sağlamak, ayrıca Oda„nın üniversiteler ile olması gereken
işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla MMO Zonguldak Şube Yönetim
Kurulu adına Şube ve Üniversite-Bölüm Öğrenci Üye Komisyonları oluşturma
çalışmalarında bulunmak ve yaşama geçirmek amacıyla oluşturulan Şube Öğrenci
Üye Komisyonu‟ nun 9. Çalışma Dönemi‟ nde yapmayı programladığı çalışmalar
aşağıdaki gibidir,
Yeni açılan Karabük ve Bartın Üniversitelerindeki makina mühendisliği bölümlerinde
öğrenci üye çalışmaları yaparak üniversite öğrenci üye komisyonu oluşturmak,
Öğrenci üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak,
Öğrenci üyelerimize yönelik teknik geziler düzenlemek,
Öğrenci üyelerimiz için mesleğe hoş geldin toplantılarının düzenlenmesine devam
etmek,
Öğrenci üyelerimize staj yeri bulmaları konusunda yardımcı olmak.
3.6 ÇEVRE :
Daha temiz, güzel ve sağlıklı bir çevrede yöremiz insanlarının yaşamasını
sağlamak ve bu kapsamda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Şube Çevre
Komisyonu‟ nun 9. Çalışma Dönemi‟ nde yapmayı planladığı çalışmalar;
Komisyon olarak İlimizdeki önemli enerji yatırımlarının ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirme) raporlarının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında aktif rol
almak,
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İlimizdeki sanayi yatırımlarının havaya, suya ve çevreye etkilerini Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi Çevre Bölümü ile iş birliği yaparak en aza indirilmesi için
öneriler sunmak,
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yöremizde uygulama potansiyeline sahip olan
(rüzgar, güneş, jeotermal, biogaz v.s) kaynakların ortaya konulması hususunda
çalışmalar yaparak, kamuoyunun dikkatine sunmak,
Sanayide, konutlarda ve taşıtlarda kullanılan yakıtların yol açtığı kirletici gaz
emisyonlarını azaltıcı teknolojileri teşvik etmek ve geliştirmenin yanında, bu kirlilikleri
tespit eden, ölçen ve denetleyen sistem mekanizmalarının kurulmasını ve
çalıştırılmasını sağlamak,
Ekolojik dengeyi ve kültürel yapıyı bozacak yatırım uygulamalarının karşısında
durmak,
Sanayi atıkları, deniz ve kara taşıtlarının atıkları ile evsel ve tıbbi atıkların bertarafının
çevreye zarar vermeyecek yöntem ve teknolojilerle yapılması, geri kazanılabilecek
atıkların geri kazanımlarının sağlanması için çalışmalar yapmak ve bu konuda halkın
aydınlatılmasını sağlamak,
Çevre İl Müdürlüğü‟ nce hazırlanan “Çevre Analiz Laboratuarı Kurularak İşletilmesi”
raporu doğrultusunda Zonguldak‟ta Çevre Analiz Laboratuarı kurulması veya
kurdurulması için çalışmalar yapmak,
“Çevre Günü” etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla kırsal kesimdeki ilköğretim
okullarının da katılabileceği ödüllü ”çevre“ konulu resim, şiir ve kompozisyon
yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemektir.

3.7 ENERJİ :
Ülkemizde yakın gelecekte yaşanacağı bilinen enerji açığının giderilmesi
amacıyla siyasi iktidarların da teşviki sonucu en büyük yatırımlar enerji üretimi
alanına kaymış bulunmaktadır. Yatırımlar içerisinde önemli bir yere sahip olan
kömüre dayalı termik-elektrik santrallerinin büyük bölümü Şube örgütlenme
sınırlarımız içerisinde yapılmaktadır.
Gerek sivil toplum örgütleri ve gerekse halk arasında bölgemizin en öncelikli
gündemi termik-elektrik santrallerdir. Sivil toplum örgütleri ve paydaş örgütlerimiz
arasına termik-elektrik santraller konusunda bilgi eksikliği ve kirliliğinden söylem
birliği oluşamamaktadır.
Bu kapsamda bilimsel gereklilik ve ülke çıkarlarımız açısından önümüzdeki dönemde;
Termik-elektrik santral yakıtı yönüyle kömür kaynaklarımız, ithal kömür kullanımı,
yakma teknolojileri, termik-elektrik santrallerin coğrafik yerleşimleri ve çevresel etkileri
konularını içeren bir panel düzenlenmesi,
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Çatalağzı Termik Elektrik Santralı (ÇATES) atık buharının, Zonguldak şehir
ısıtmasında kullanılması projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Şubece hazırlanan
ÇATES-BIS (Çatalağzı Termik Santralı Bölgesel Isıtma Sistemi) raporu
doğrultusunda kamuoyu yaratılması için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

3.8 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN GÜVENLİĞİ:
Şehir merkezimizde dikey yapılaşma, asansör ve yürüyen merdiven sektörünü
de doğrudan etkilemektedir. Dikey yapılaşmaya bağlı olarak güvenlik, konfor,
verimlilik ve ekonomiklik gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Asansör ve yürüyen
merdiven sektöründe standartlara uygun güvenli üretim yapılması, kamu güvenliği
açısından piyasa gözetimi ve denetim çalışmaları ve periyodik kontrol çalışmalarının
sağlıklı ve yaygın bir şekilde yürütülmesi, asansörlerin tesisinden sonraki işletme ve
bakım süreçlerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara güvenli asansörlerin sunulabilmesi
için etkin koordinasyon zeminleri yaratılmalıdır.
Şube Asansör Komisyonumuzca yapılan bu tespitlerden hareketle;
İlgili gelişmeleri izleyerek sektörde yaşanabilecek problemlerin önceden tespitine
yönelik çalışmalar yapmak, burada yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele
argümanlarını toplamak, üyelerimizi ve kamuoyunu, sektördeki güncel gelişmelere
dair bilgilendirmek,
İlköğretim seviyesindeki öğrencilere asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli
kullanımı konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
Asansörlerle ilgili görsel ve yazılı medyada halkı bilgilendirme amaçlı yayınlar
yapmak,
Şube çalışma alanındaki asansör protokolü yapılmayan belediyelerle asansör
protokolleri yapmak gibi konuları gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.
3.9 SERBEST
ÇALIŞMALARI:

MÜŞAVİRLİK

ve

MÜHENDİSLİK

HİZMETLERİ

(SMM)

Tüketicinin korunmasını sağlamak üzere, mesleki denetimin kamusal bir görev
olarak Odamızın temel amaçlarından biri olduğu saptamasından hareketle; toplumun
güvenliği, sağlığı ve rahatı bakımından gerekli olan yasal düzenlemelere ilişkin görüş
ve önerilerin oluşturulması, bu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için gerekli
çalışmaları SMM üyelerimizle birlikte yürütmek, Serbest Mühendislik ve Müşavirlik
Hizmetleri yürüten üyeler arasında haksız rekabetin oluşmasını önlemek amaçları
doğrultusunda 9.çalışma döneminde SMM üyelerimizle etkin ve sürekli ilişkiler
sağlanarak çalışmalarımız sürdürülecektir.
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3.10 YAYIN ÇALIŞMALARI:
Şubemiz tarafından 2 aylık periyotlarla hazırlanarak yayınlanan Şube Bülteni
aracılığı ile şube çalışmalarından, teknik, sosyal ve kültürel etkinliklerden üyelerin ve
kamuoyunun bilgilenmesi sağlanacaktır. Çeşitli konularda hazırlanacak etkinlik
broşürleri basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.
3.11 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER:
Şubemizin üyelerle ve üyelerin de kendi aralarında bağları geliştirmek
amacıyla kurulan Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu‟ nca yapılması
düşünülen çalışmalar;
Geleneksel gece etkinliklerimize devam etmek,
Teknik ve kültürel geziler düzenlemek,
Etkinlik alanımız da düzenlenen tiyatro, konser vb. etkinliklere üyelerimizin toplu
olarak katılımını sağlamak,
Spor dallarında turnuvalar düzenlemek ve üyelerin katılımını sağlamak,
Sivil toplum ve meslek örgütlerinin düzenleyeceği sanatsal ve kültürel etkinliklerin
Şube binamızdaki konferans salonunda düzenlenmesini ve üyelerimizin bu tür
etkinliklere katılmalarını sağlamak,
Sabah kahvaltıları, piknik vb. buluşmalar yaparak üyelerimizin tanışmasını ve
kaynaşmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
4. SONUÇ:
Bizler; 9. Çalışma Dönemi‟ nde yürüteceğimiz Şube çalışmalarında ülkemizin
demokratikleşme, bilim teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam, refah politikalarının
oluşturulması, üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için; birlikte
üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme anlayışıyla ortak özlemimiz olan çağdaş,
demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir “Ülke” için daha güçlü daha
etkin bir “Meslek Odası” yaratmayı gözeteceğiz ve hedefleyeceğiz.
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