
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
2016-2017 YILLARI 28. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 
Şube çalışmalarımız, Şube genel kurulunda üyelerimizin görüş ve önerileriyle zenginleşen 27. Dönem 
Çalışma Programı doğrultusunda devam edecektir. 
 
SUNUŞ 

 
Dünyayı küresel bir şirkete dönüştüren neoliberalizmin, insanlığın büyük kısmını küçük bir azınlığın kâr 
aracına dönüştürdüğü zamanlardayız. Bunun için bütün dünya bir yandan neredeyse tek bir devlet gibi 
hareket eden bir piyasanın egemenliğine tabi kılınırken, öte yandan her bir toplum artık sadece bir baskı 
ve kontrol aygıtına dönüşmüş otoriteryan iktidarlara teslim edilmiştir. Böylece kamusal alan ve dolayısıyla 
siyasal alan ortadan kalkmış, toplumun üyeleri yurttaş vasfını kaybetmiş, her biri uluslararası sermayenin 
kâr, yarar ve verimlilik hesaplarının birer parçası haline getirilmiştir. 
 
Bölgemizde ve ülkemizde emperyalizmin taşeronluğu ile Ortadoğu’yu ölüm bataklığına çevirenlerin, 
Suriye ve Irak’ta cihatçı terör örgütlerine silah dâhil her türlü desteği sağlayanların, ülkemizi bu örgütlerin 
yatağı haline getirenlerin, Rusya ve Suriye ile girilen kriz ve çatışmalı ortamı hazırlayanların, laikliğe savaş 
açarak toplumu kuşatan gericilerin, kadına yönelik şiddete, tacize ve cinayetlere zemin hazırlayanların, 
kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz rantı ile yağmalayanların, şantiyelerden madenlere kadar 
her yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü üzerinden saltanat sürenlerin, çökmek üzere olan 
baskı ve sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için savaş çıkarmak ve muhalif olan tüm kesimleri baskı 
altına almak ve yok etmek dışında başka bir yollarının kalmadığı, son yaşananlarla birlikte daha açık bir 
biçimde anlaşılmıştır. 
 
Çalışanların giderek yoksullaştığı, işsizliğin büyüdüğü, toplumsal gerilimlerin arttığı koşullarda ülkeyi 
yönetenlerin yürüttüğü siyasetin dili ve tarzı da kendisi gibi düşünmeyenlere karşı haksız ve adaletsiz bir 
uygulamaya dönüşmektedir. Yaşadığımız dönem TMMOB ve Odaların seslerinin kısılması için yeni 
uygulamaların da her düzeyde gündeme getirileceği baskı ve yasaklar sürecinin devam edeceğine işaret 
etmektedir. Siyasi iktidar kendisine uyumlu bir Türkiye yaratmak üzere her türlü demokrasi dışı yöntemi 
yalanı, riyakârlığı mubah saymaktadır. 
 
Son dönemde halklar arasındaki bağları koparmayı, şiddet ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alan 
gelişmeler; Roboski, Reyhanlı, Suruç, Diyarbakır, Ankara katliamları, Güneydoğu’da sürdürülen savaş 
ortamı ve sivil ölümleri, Tahir Elçi cinayeti, gazetecilere yapılan baskı ve tutuklamalar barış, kardeşlik ve 
demokrasiden yana olan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğunu artırmıştır. 
 
Güvenilir bir adalet sisteminin ve özgür basının olmadığı bir ülkede ne demokrasiden, ne hukuktan, ne 
yargı bağımsızlığından, ne de insanların can güvenliğinden söz edilebilir. Bu diktatörlük ortamı karşısında 
tüm emek ve demokrasi güçlerinin bir arada durması her zamankinden daha fazla zorunluluk haline 
gelmiştir. 
 
Bu koşullarda kin ve nefretten beslenenlere karşı eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barış ve kardeşlik 
talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, tüm baskılara rağmen savaşa karşı barışı daha cesurca dile 
getirmek, demokratik mevzilerimizi korumak ve güçlü bir toplumsal mücadele zeminini oluşturmaktan 
başka çıkar yol yoktur. 
 
Bir kişinin hırsı yüzünden Saray merkezli bir kuşatma ile ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci 
kalması istenen, akıl tutulmasına itilmiş halkların vicdanına seslenmek, kalıcı barış ve kardeşliğin tesisinin 



gerçek mimarı olabilecek bu vicdanı bir kez daha göreve çağırmak gerekiyor. 
 
 
Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak 
barış içinde yaşayacağımız, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, siyasi iktidarın tekçi, 
otoriter, faşizan uygulamalarından kurtulmuş bir Türkiye’nin sadece bizim değil milyonların özlemi 
olduğunu biliyoruz.  
 
Bugün küresel sermayenin talepleri ile hareket eden, ülkeyi pazar, insanımızı en temel haklarını 
kullanmada müşteri olarak gören zihniyete karşı şimdi, TMMOB ve Odamıza her zamankinden daha fazla 
sahip çıkma, toplumsal yaşamın cemaat kültürü ile gericileştirilmesine karşı mühendislik mesleğinin 
gelişimi ve bilimin kamu yararına kullanılmasını daha fazla savunma zamanıdır. Odamız, “Eşit, Özgür ve 
Demokratik Bir Türkiye’de Birlikte Yaşamı” savunma mücadelesinde demokrasi ve emek bileşenleriyle 
omuz omuza onurlu yürüyüşüne devam edecektir. 
 
ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ 
Oda/Şube çalışmaları, yukarıdaki tespitler ve değerlendirmelerin ışığında belirlemiş olduğumuz çalışma 
anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Oda/Şube çalışmaları; odağına ‘insanı’ alarak emekten, barıştan, 
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve her türlü gericiliğe, 
ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir arada yaşamı savunan bir anlayışla yürütülür. Yeni dönemde, ÇAĞDAŞ 
DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ yönetim kurulu bileşenleri bu çalışma anlayış ve ilkelerini 
benimseyen, mesleki birikimi olan üyelerden oluşur. 
  
1. Uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarının 

çözümüne ilişkin yürütülebilecek çalışmalar için Meslek Odamız etkin, katılımcı bir organizasyon 
ortamı olarak değerlendirilir. 

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

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

4. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve kuruluşlarıyla yaşam bulması için meslek 
odamız etkin ve işlevsel bir rol üstlenilir.  

5. Siyasi iktidarların neo-liberal politikaları sonucu gerçekleşen yaşam alanlarımızın yok edilmesi, hak 
kayıpları ve insan hakları ihlallerine karşı örgütlü gücüyle mücadele edilir. 

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

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

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

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

10. İlgili kurumlarla ilişkiye geçilerek ortak eğitim, danışmanlık, test, laboratuvar ve onaylanmış kuruluş 
hizmetleri kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir. 

11. Ülkemizin sanayiinde ve istihdamında en büyük paya sahip KOBİ’lerin kalite ve teknolojik alt 
yapısının gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapılır. 

12. 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. 

13. Odamızın/Şubemizin emekten, halktan ve eşitlikten yana olan kurumsal yapısıyla ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve 
uzmanlık dernekleriyle ilişkiler kurulur, ortak çalışmalar yürütülür. 

14. “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. 

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

16. Tüketici haklarını korumak amacıyla bağımsız kurumsal yapımızla meslek alanımıza giren konularda,  
kamusal denetim anlayışıyla halkımıza ve sanayiye yönelik olarak teknik hizmetler yürütülür. 

17. Odamız, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin, siyasi iktidarlardan bağımsız özerk bir yapıda 
çalışmalarını demokrasinin temel şartı sayar. Siyasi iktidarın bu kurumların işlevsizleştirilmesi, 
itibarsızlaştırılması ve vesayet altına alması çabaları karşısında mücadele edilir.  

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

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

20. Neo liberal politikalar sonucu, üniversitelerde mühendislik disiplinleri ile ilgili bölüm ve fakülte 
sayılarının plansız artması, üniversite öğretimi ve mühendislik hizmetlerinin piyasalaştırılması, teknik 
öğretmelere mühendislik unvanı verilmesi gibi düzenlemeler ve mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
niteliksizleştirilmesi ve itibarsızlaştırılmasına ilişkin uygulamalar ile mücadele edilir. 

21. Engellilere yaşanabilir ve çağdaş kent hizmetlerinin sunulması, kent yaşamına dair karar süreçlerine 
etkin katılımlarının sağlanması, hizmetlerden verimli bir şekilde yararlanması, her bakımdan 
gelişmelerini sağlayacak tedbirlerin pozitif ayrımcılık ve insan hakları temelinde alınması ve bu 
konuda farkındalık yaratılması için çalışmalar yürütülür. 

            
YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 
Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar halinde 
sıraladığımız çalışmalar yapılmalıdır.  
 
ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  
I. ÜYE İLİŞKİLERİ 
Odamızın gücünü üyelerimizin oluşturduğu bilinciyle, üyelerimizle örgütsel ilişkinin ve iletişimin etkin 
şekilde sürdürülmesi yönünde çalışmalar yoğunlaştırılmalı, çağdaş iletişim yöntem, teknik ve araçları 
etkili şekilde kullanılmalıdır. Bu kapsamda; 

 
1. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki evrensel gelişmelerin ülkemize, yerelimize ve 

özelimize yansımalarını, üyelerimizle birlikte tartışma olanaklarını sağlayacak ortamlar (söyleşi, 
konferans, arama toplantıları) yaratılacaktır. 

2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki koşullarının iyileştirilmesi, yeni istihdam 
olanaklarının yaratılması ve sorunlarının çözülmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde 
çalışmalar yapılacaktır. 

3. Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin ücretsiz hukuksal 
danışmanlık hizmeti verilecektir. 



4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. Meslek 
yaşamında kadın üyelerimizin etkinliklerinin arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. Oda organlarında ve Oda delegeliği seçimlerinde kadın üyelere eşit 
temsiliyet hedeflenecektir.  

5. Odamıza yeni üye katılımını özendirici, tanıtıcı etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
6. İş arayan üyelerimize, uygun iş bulmada yardımcı olan “İnsan Kaynakları Merkezi” çalışmaları 

üyelerimizle ilişkilerimizi sürekli kılacak şekilde etkinleştirilmelidir. İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve 
çalışmalarına katılımını sağlayan destekler sürecektir. İşsiz üyeler ve yeni mezun üyelere ücretsiz 
eğitim uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir. 

7. Meslektaşlarımıza ve öğrencilere yönelik olarak, Oda/Şubeyi tanıtacak yazılı ve görsel dokümanlar 
geliştirilecektir. 

8. Şubemiz etkinlik alanındaki üyelere yönelik daha sağlıklı oda politikalarının oluşturulması amacıyla 
üyelerimizin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel durumlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmak için 
çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

9. Oda örgütsel ve kurumsal yapısının gelmiş olduğu düzey (üye ve işyeri sayısındaki artış, teknik 
çalışmaların genişlemesi, bütçe vb.) göz önüne alındığında, kendini yenileyen, büyüyen, ardılını 
yaratabilen bir örgütlenme faaliyeti hayata geçirilecektir. Bu bağlamda, Oda Ana Yönetmeliği’nde 
“Oda Merkez Örgüt Şeması”nda yer alan ‘Örgütlenme Sekreter Yardımcısı’ görevinin şubelerde de 
tanımlanması gerekmektedir. Örgütlenme çalışması, Şube Sekreteri sorumluluğunda yürütülmeli, 
ihtiyaçlar ölçüsünde görevi tanımlı Örgütlenme Sekreter Yardımcıları ve/veya teknik görevliler 
aracılığıyla planlı olarak gerçekleştirilecektir.  

10. Serbest Mühendislik ve Müşavirlik (SMM) faaliyeti yürüten üyelerimizin ekonomik ve mesleki 
koşullarının iyileştirilmesi, meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesi, niteliklerinin artırılması ve 
sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. 

11. Oda Bilgi Yönetim Sistemi’nin üyelerin aktif kullanımına açık ve kullanıcı dostu bir altyapıya 
dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

12. Mesleki Davranış İlkeleri’nin belirlenmesi ve hazırlanması için çalışma yapılmalı ve çalışmanın 
sonuçlarının üyelerle paylaşılarak, yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

13. TMMOB tarafından belirlenen ve SGK ile protokol yapılarak uyulamaya konulan mühendis asgari 
ücret uygulamasının yaşama geçmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. 

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

15. Üyelerin aidiyet duygularının geliştirilmesi, oda çalışmalarına katılımın artırılması amacıyla 
örgütlenme konusunda bir çalıştay düzenlenecektir. 

 
İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ 
1. Örgütlenmede önemli bir kurumsal kimlik olan İşyeri Temsilciliğini özendirici ve etkinliğini arttırıcı 

çalışmalar yapılacaktır. İş yerindeki üyelerimizin seçimleri ile belirlenen İşyeri Temsilcileri ile düzenli 
ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır. Bire bir ilişki kurulmalı, katılımcı ve üretken bir ilişkinin geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

2. Bölge düzeyinde, düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılacaktır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube 
çalışmalarının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması için sürekli yazışma ve elektronik ortamda iletişimde 
bulunulacaktır. İşyeri temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar için ilişki sistem şeması 
oluşturulacak ve geri beslemeleri alınacak, oluşturulan sistemin kendisini yenilemesi sağlanacak, 
yapılan çalışmalar hakkında Şube Koordinasyon Kuruluna bilgi verilecektir.  

3. İş Yeri Temsilcileriyle periyodik olarak ortak toplantı/çalıştay/vb. organizasyonların yapılması ve bu 
toplantılarda paylaşım ve bilgi aktarımı zeminlerinin geliştirilmesi hedeflenecektir. 

4. TMMOB’ye bağlı farklı disiplinlerin bulunduğu işyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilcisi belirlenmesine 
ve çalışmalarına destek olunacaktır. 

 



 
 
UZMANLIK KOMİSYONLARI 
1. Kurulacak süreli/sürekli uzmanlık komisyonlarına üye görevlendirmesinde üyenin ilgi ve çalışma 

alanı doğrultusunda uzmanlık, bilgi ve deneyimleri dikkate alınacaktır. 
2. Odamızın/Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde önemli yeri olan uzmanlık komisyonlarının 

çalışmaları, sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli izlenecek, 
komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve koordinasyon kurulunun sürekli gündem maddesi olarak 
ele alınacaktır. 

3. Komisyonlar dönem başında oluşturacağı çalışma programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren 
konularda ve güncel gelişmeler doğrultusunda raporlar hazırlayacak, üyelerimizi, toplum ve sektörü 
bilgilendirici etkinlik ve eğitimler düzenleyecek ve ilgili mevzuatları sürekli olarak takip edecektir. 

 
İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 
1. İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında “Yerinden Yönetim” ilkesi uygulanacaktır. Temsilcilik yürütme 

kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin seçimleriyle belirlenecektir. 
2. İlçe temsilcilikleri teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yönetim kurulu üyelerinin ve teknik 

görevlilerin düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanacak, ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır. 
 
ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 
Öğrenci üye örgütlülüğü, Oda/Şube örgütlülüğünün gelişerek devamlılığının sağlanması ve geleceğin 
kazanılmasında önemli role sahiptir. Bu anlayışla yeni dönemde; 
 
1. Öğrenci Üye Komisyonu ve alt çalışma gruplarının çalışmaları yeni dönemde de zenginleştirilerek 

sürdürülecektir.  
2. Öğrenci üyelerin, Oda/Şube, etkinliklerine aktif katılımları sağlanırken mezuniyet sonrasında üye 

olarak Oda çalışmalarına etkin katılımları sağlanacaktır. 
3. Bölgemizde geleneksel hale getirilen, öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını 

destekleyen “Mühendislik Günleri” etkinlikleri sürdürülecektir. 
4. Dönem başında okutulan “Mesleğe Giriş” dersinin Oda tarafından verilmesi sağlanacaktır. 
5. Öğrenci üyelerimizin lisans eğitimlerinin desteklenmesi için Şubemizde seminer, kurs ve 

konferanslar düzenlenecektir. 
6. Öğrenci üyelerimize staj yerinin bulunması konusundaki desteklere devam edilecektir.  
7. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme projesi/tezi yarışma ve sergisi çalışması sürdürülecektir. 
8. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme tezlerinin odamız dergilerinde yayımlanması çalışmalarına destek 

olunacaktır. 
9. Üniversitelerle öğrenci üyelerimize yönelik başlatılan dış danışmanlık çalışmalarına destek 

olunacaktır. 
10. Öğrenci üyelerimizin mesleğe ilk adımı niteliği taşıyan mezuniyet törenlerinde bulunma, öğrencilerin 

heyecan ve coşkusunu paylaşma ve başarılı öğrencileri ödüllendirme konularında yapılan çalışmalara 
devam edilecektir. 

11. Öğrenci üyelerimizin Odamızı tanıması, kaynaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi, kolektif 
bir yaşam kültürünün geliştirilmesi ve eğitim amacıyla düzenlenen öğrenci kampı etkinliği devam 
ettirilecektir. 

12. Öğrenci üyelerimizin üniversitelerinde; bilimsel özerk demokratik bir üniversite mücadelelerine 
destek olunacaktır. 
 

BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİLEŞME 
1. Ülkemizin bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapıya ulaştırılması hedefinde üniversite, sanayi, 

toplum arasında iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda/Şube etkinliğinin arttırılmasına yönelik 



çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sektör dernekleri, sendikalar, sanayi odaları, üniversiteler, meslek 
alanımızla ilgili çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte projeler, eğitim programları 
oluşturmak için “birlikte üretme” zeminleri arttırılacaktır. 

2. Mesleğimizin, sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği kongre ve 
sempozyumlar düzenlenmeye devam edilirken meslek alanımızdaki çağdaş gelişmeler 
doğrultusunda yeni konularda kongre organizasyonları gündeme getirilecektir. 

3. Üyelerimizin teknoloji kullanımını arttıracak projeler ve eğitim programları için Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Odaları, sendikalar, Ticaret ve Sanayi Odaları vb. kurumlarla ortak 
çalışmalar yapılacaktır.  

4. Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin gelişmesine ve Endüstri Mühendisliği uygulamalarının sanayi ile 
buluşmasına katkıda bulunmak amacı ile Odamız adına Şubemiz tarafından düzenlenen “Bahar 
Konferansları, Altı Sigma – Yalın Konferansları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları Kongresi ve Kaizen 
Paylaşımları” etkinlikleri geliştirilerek devam ettirilmelidir.  

5. Odamız “Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği” ve “Yatırım Hizmetleri Yönetimi 
Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği” çerçevesinde Endüstri Mühendisi üyelerimize yönelik MİEM 
kapsamında eğitim ve belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu yönetmelikler kapsamında 
verilen belgelerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimlerce kabul gören, geçerli ve 
aranılan belgeler olması için yasal mevzuat altyapısının oluşturulması konusunda şubemiz aktif rol 
üstlenecektir.  

6. Başta TMMOB Sanayi Kongresi ve Odamız tarafından düzenlenen tüm kongrelerimizde vurgulanan, 
ulusal sanayide ve istihdamında büyük paya sahip mikro işletmeler ile KOBİlere teknolojik destek 
olunması için kalite, verimlilik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve AR-GE konularında teknik hizmetler, 
eğitimler ve projeler geliştirilecektir. 

7. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uzmanlık alanımıza giren konulardaki kongre, sempozyum ve 
fuarlara üyelerimizin katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilecektir. 

8. Sanayide çalışan teknik ve ara teknik elemanlara yönelik düzenlenen eğitim ve belgelendirme 
çalışmaları ile uygulamalı eğitim merkezi geliştirilerek sürdürülecektir. 

9. Üniversiteler ile oluşturulan işbirliği kapsamında teknik alt yapıların kullanılması, eğitimlerin 
geliştirilerek sürdürülmesi, enerji verimliliği alanına ilişkin mevzuat çalışmalarının aktif olarak 
sürdürülmesi, bu kapsamda bakım, test ve muayene hizmetleri için ara teknik eleman ve 
mühendislerin eğitilmesi ve belgelendirilmesi sağlanacaktır. 

10. Kamu ve özel hastanelerin hijyenik klima ve havalandırma sistemlerinin uygunluğunun test edilmesi, 
onaylanması (validasyon) işlemlerinin yapılması ve raporlanması işinin tarafsız bir kurum olarak 
odamız tarafından yürütülmesi için, ilgili kamu kurumları ile gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca 
hastanelerde ideal hijyen koşullarının yaratılması için odamız bünyesinde üniversitelerle işbirliği ile 
eğitim ve uygulama laboratuarı kurulması çalışmaları başlatılarak, bu alanda çalışacak mühendislerin 
eğitimi, ar-ge çalışmaları, ölçüm aletlerinin kalibrasyonu işlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.  

11. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı konusunda mühendislere yönelik eğitim, seminer 
ve kursların açılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

12. Üniversite-Oda ve Sanayi işbirliği çerçevesinde uygulamalı eğitime yönelik laboratuvarların 
oluşturulması çalışmalarına devam edilecektir. 

13. Meslek hastalıkları ve iş cinayetlerini kader olarak algılayan zihniyetin çıkardığı yasal mevzuat;  İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen "Herkesin, kendi özgür seçimiyle 
belirlediği bir işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır." yaklaşımı 
çerçevesinde, düzenlenebilmesi için her düzlemde konuya müdahil olunacak; işyerlerinde  "önce 
insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği" anlayışı ile Odamızca yürütülen bilirkişilik çalışmaları 
yaygınlaştırılarak geliştirilecektir. 

14. Odamız akredite muayene kuruluşu ve onaylanmış kuruluş kapsamındaki muayene ve belgelendirme 
faaliyetlerinin kamuya ve sanayi kuruluşlarının hizmetine sunulması ve yaygınlaştırılması için 
çalışmalar sürdürülecektir.  



15. MİEM eğitimlerimiz bilim, teknoloji ve sanayideki gelişmelere paralel olarak çeşitlendirilerek, 
geliştirilecektir. 

16. İç ve dış hava kalitesi insan sağlığı konusunda çalışmalar yapılacak, bu kapsamda havalandırma 
tasarım kriterlerinin gözden geçirilmesi, topluma açık alanların havalandırma zorunluluğunun 
getirilmesi, havalandırmada enerjinin geri kazanılması ve toplumun bu konuda eğitilmesi amacıyla 
çalışmalar yapılacaktır. 

17. İç ve dış hava kalitesi konusunda çalışmalar yapılması, standartlar ve uygulamalar için normalize 
edilmiş kuralların oluşturulması amacıyla MMO’ya bağlı diğer meslek disiplinleri ile birlikte bir 
çalışma grubu oluşturulacaktır. 

 
ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER 
1. Üniversitelerin toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek günümüz gereksinimlerine ve geleceğin öngörülerine 

yanıt verecek bilimsel çalışmaları yapabilmeleri için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim 
modellerine sahip olmalarını sağlayacak çalışmalara destek verilecektir. 

2. 12 Eylül darbesinin ürünü olan ve üniversiteleri birer kışla anlayışıyla yönetmeyi amaçlayan YÖK 
kurumunun kaldırılması için üniversite bileşenlerinin sürdürdüğü mücadeleye destek olunmaya 
devam edilecektir. 

3. Siyasi iktidarın kamu kurum ve kuruluşlarında, üyelerimizin de mağduriyetine neden olan siyasal 
kadrolaşma anlayışının üniversite yönetimlerine kadar ulaşması karşısında Odamız/Şubemiz, 
sürdürdüğü mücadeleyi devam ettirecektir.  

4. Ülkemizdeki eğitim programlarının, toplumsal gereksinimleri karşılayacak şekilde niteliğinin 
arttırılması amacıyla öğretim elemanlarını bir araya getirecek platformların oluşturulması 
sağlanacak, öğretim üyeleri ile bölgesel toplantılar yapılacaktır. 

5. Odamız, meslek alanında üyelere ve öğrencilere yönelik tüm yayınların basımını gerçekleştirme 
hedefi doğrultusunda özel bir bütçe ayıracak, bu bağlamda öğretim üyelerinin, makina mühendisliği 
alanındaki mühendisler ve öğrencilere yönelik yayınlarının basımı desteklenecek, “meslek 
alanımızdaki yayınların basımını Makina Mühendisleri Odası yapar” olgusunun yerleşmesi 
konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

6. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi amacıyla 
konunun üniversite eğitim programlarına girmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

7. Üniversite-sanayi ilişkileri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek, bu süreç üniversite-
oda-sanayi eşgüdümünde gerçekleştirilecektir.   

8.    Üniversiteler ile olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulacaktır. 
9.   E-Kitap uygulamasına geçilmesi, oda yayınlarına üyelerinin kolay ulaşımının sağlanması konusunda 

çalışmalar yapılacaktır. 
10. Odamızın dergilerinin Tübitak’ın taradığı dergiler içinde yer alması konusunda çalışmalar yapılacaktır. 
11. MİEM’in geliştirilmesi için sektörel kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılması konusunda 

çalışmalar yapılacaktır. 
 
YEREL YÖNETİMLER İLE İLİŞKİLER 
1. Yerel yönetimlerin, demokratik kitle ve meslek örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri 

değil kamu hizmetlerinin gerçek sahibi olarak gören anlayışı benimseyen “Çağdaş, Planlı, Sağlıklı, 
Engelsiz, Güvenli ve Demokratik Bir Kent Yaşamı” için görüş ve öneriler oluşturulacak, kamuoyu 
bilgilendirilecektir. 

2. Kentimizin çağdaş, planlı, engelsiz, katılımcı, güvenli bir yaşam ortamına kavuşması amacına yönelik 
olarak uzmanlık alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye geçilerek mesleki denetim 
çalışmaları sürdürülecektir. Bu doğrultuda Odaların ve üyelerimizin bu çalışmaların içinde olması ve 
sürekliliğini sağlaması yönünde ısrarcı tavrını sürdürecektir. 



3. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için Şubemiz, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve 
İzmir Akademik Meslek Odaları Platformu bünyesinde yerel yönetim çalışmalarına ilişkin görüş, 
eleştiri ve öneri oluşturmalı, kamuoyu ve yerel yönetimlere sunacaktır. 

4. TMMOB İKK çalışmaları gündem yaratan ve projeler üreten bir anlayışta yürütülecek, kentin 
sorunlarına ilişkin ilgili Odalar tarafından izleme komiteleri ve alt komisyonlar oluşturulacaktır. Kent 
Sempozyumundan hareketle, benzer etkinlikler kalıcı hale getirilecektir.    

5. Kentimizin bugünü ve geleceğini ilgilendiren projelerin gerçekleştirilmesinde kentin örgütlü tüm 
kesimlerinin görüşlerinin alınması ve şeffaflığın sağlanmasına ilişkin girişimlerde bulunulacak, ilgili 
konularda görüş oluşturularak kamuoyu bilgilendirilecektir. 

6. Bölgemizde zengin bir potansiyele sahip jeotermal kaynakların kullanımının arttırılmasının 
özendirilmesi ve kamu yararına uygun olarak kullanılması konusunda çalışmalara devam edilecektir. 

7. Doğalgazın kentimizde kullanımına ilişkin dağıtım ve uygulama politikalarının, bölgemizde var olan 
yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgar, güneş vb.) öncelikleri dikkate alınarak ilgili kurum 
ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılacaktır. 

8. Yerel yönetimlerle kentimizin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamının zenginleştirilmesi ve niteliğinin 
yükseltilmesi yönünde ortak çalışmalar gerçekleştirmeye dönük projeler oluşturulacaktır. 

9. Yerel Yönetimlerde katılımcı demokrasinin yaşama geçtiği Kent Konseylerine Odamız temsilcilerinin 
aktif olarak katılımı sağlanacak, Odamız bilgi, birikim ve deneylerinin çalışmalara aktarılması, 
kentimize dair doğru politikaların oluşturulması için katkı koyulacaktır. 

 
ODA/ŞUBE KURUMSAL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 
1. Çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz bölümünde yer alan yerinden yönetim, etkin merkezi 

koordinasyon anlayışımız doğrultusunda, bölgemiz etkinlik alanında üyelerimizin katkı ve katılımı ile 
elde edilen verilerden meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin görüş, öneri 
ve projelerin Oda Merkezi (Danışma Kurulu, Başkan ve Sekreterler-Saymanlar Toplantıları, Teknik 
Görevliler Ortak Toplantıları, TMMOB Danışma Kurulu vd.) tarafından tanımlanacak birlikte üretme, 
birlikte yönetme ve birlikte karar alma zeminlerine taşınması sağlanarak Şubemiz aktif katkı ve 
katılımda bulunmaya devam edecektir. 

2. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan Ulusal 
Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel olarak zenginleştirilmesine Şubemizce katkıda 
bulunulmaya devam edilecektir. 

3. Kongre, sempozyum ve kurultaylardan sonuç bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması 
amacıyla Oda Merkezi koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine ülke genelinde Oda 
birimlerinin katılımı ile müdahil olunacaktır.  

4. Yerelde demokrasiyi güçlendirmede ve katılımcılığı arttırmada büyük öneme sahip TMMOB 
çalışmalarının gereken önem vererek yürütülmesi için bu çalışmalar merkezi düzeyde izlenecek, 
gerekirse  “profesyonel çalışan personel”  istihdamı için düzenlemeler yapılacaktır.  

5. TMMOB genel kurulunda alınan karar doğrultusunda oda merkezi bünyesinde oluşturulan kadın 
komisyonunun, oda ve TMMOB çatısı altında yürütülmekte olan kadın üyelere ilişkin çalışmalara 
katkı ve katılımının daha etkin hale getirilmesi için Oda Genel Kurulunda kabul edilen kadın 
komisyonu çalışma ilke ve esaslarına göre çalışmalar yürütülecek, gerekli mekanizmalar harekete 
geçirilecektir.  

6. TMMOB’nin içinde yer aldığı ülke gündemi, meslek ve meslektaş sorunlarına ilişkin ortak eylem ve 
etkinliklerde Oda ve Şubemizin üyeleriyle aktif, kitlesel katılımı ve desteği sağlanacaktır. 

7. Çalışmalarımızda etkin merkezi koordinasyonu ve üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine 
katılımını sağlamak doğrultusunda, yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, Oda Delegeleri, İl-
İlçe Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri, Meslek Dalı ve Uzmanlık Komisyonları Üyeleri, Şube Teknik 
Görevlileri, Öğrenci üye komisyon temsilcileri, İşyeri Temsilci ve Yardımcılarının katılımıyla oluşan 
ŞUBE KOORDİNASYON KURULU, birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla 
çalışmalarını sürdürecektir. 



8. Üyelerimizin teknik bilgi ihtiyacını karşılayan Oda yayınlarının günün ihtiyaç ve gelişmelerini 
karşılayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek, yeni yayınlar çıkartılacak, üyelerin 
yayınlara web ortamında ulaşmaları sağlanacaktır.  

9. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezimizin, kentimizdeki meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, 
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu yararına çalışan kurum ve kuruluşlarla; bilim, kültür, 
sanat alanlarında üyelerimize ve topluma hizmet üreten, yaşayan bir merkez olması yönünde 
çalışmalar yapılacaktır. 

10. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin etkinliğinin arttırılması doğrultusundaki çalışmalara devam 
edilecektir. 

11. Üyelerimizce talep edilir hale gelen sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin çalışmaları sürdürülecektir. 
Bu çalışmalara yeni alan ve etkinliklerin eklenmesi hedeflenecektir. 

12. Odamız uzmanlık alanları ile ilgili olan ve Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Ulusal Yeterlilikleri 
belirlenmiş meslekler ile ilgili belgelendirme faaliyetlerini yürüten Odamız Personel Belgelendirme 
Kuruluşuna aktif destek sağlanacaktır. 

13. Oda Merkez Laboratuvarın kapsamının genişletilmesi ve Şubemizin bu alandaki ölçüm cihaz 
altyapısına kavuşturulması hedeflenecektir. 

14. Asansör Sempozyumu, Altı Sigma Yalın Konferansları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve 
Uygulamaları Kongresi, Kaizen Etkinliği, Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi, Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları ve Rüzgâr Sempozyumu 
etkinlikleri sürdürülecek, kongre düzenleme deneyimi Oda örgütlülüğü ile paylaşılacaktır. 

15. Odamızın üyelerine ve topluma yönelik hizmetlerindeki artış ve büyüme hızı göz önüne alınarak, 
siyasi ve teknik süreçlerde Oda/Şube yönetimlerine destek olacak, temsil ve örgütlenme zamanı 
yaratacak, mevzuat değişikliklerini takip edecek, görüş ve öneriler hazırlayacak, gerektiğinde 
kamuoyu oluşturacak hukuki ve teknik konularda uzmanlardan oluşan ve/veya danışmanlığından 
yararlanılacak yapılar yaygınlaştırılarak geliştirilecektir. 

16. Günümüz koşullarında, kurumsal yapıların dinamizminin sürdürülerek bürokratik iktidar 
oluşumlarının engellenmesi, kişilerin değil ilke ve anlayışların devamlılığı anlamında kolektif yönetim, 
yenilenme, ardılını yaratabilme önemlidir. Bu bağlamda, yönetim mekanizmalarındaki görevlerde 
dönem sınırlaması uygulamasının getirilmesi için Şube/Oda yapısında başlatılan tartışma süreci 
somutlanacaktır. 

17. Oda ve Şubemizin gelecek dönem çalışmalarını öngören ve planlayan çeşitli konularda “Atölye 
Çalışması”nın her dönem ele alınarak sürdürülmesi sağlanacaktır. 

18. MMO Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi’nin (MMO KALMEM) akreditasyon 
kapsamının genişletilmesi ve yeni hizmet alanlarının akreditasyon kapsamına alınması konusundaki 
çalışmalar sürdürülecektir. 

19. 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 özendirilecektir. 

 

 


