


 
 
 

28. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 
 

ÖNSÖZ 
 
 
 

Şubemizde; 2014-2015 yıllarını kapsayan 27. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları ile 18 
Komisyon oluşturulmuştur. Komisyonlarımızın dönem boyunca yapmış olduğu çalışmalar, 
çalışma raporunda yer almaktadır.  
 
Şube Koordinasyon Kurulu toplantılarında Komisyonların dönem içinde gerçekleştirdiği 
çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem yapılması gereken çalışmaların 
belirlenmesi amacıyla 28. Dönem Şube Genel Kuruluna hazırlık amacıyla çalışma gruplarının 
oluşturulması kararlaştırılmıştır.  
 
Alınan bu karar doğrultusunda, 18 Çalışma Grubu oluşturulmuş ve çalışmalarını 
tamamlayarak rapor haline getirmiş bulunmaktadır. Çalışma gruplarında yer alan üyelerimizin 
özverili çalışmaları ile oluşturulan raporlar Şube Genel Kurulunda sizlerin değerli görüş ve 
önerileri ile zenginleşerek, 28. Dönem çalışma programına yansıtılması amacıyla bu kitapçık 
hazırlanmıştır. 
 
Daha etkin, güçlü ve çağdaş bir Makina Mühendisleri Odası yaratılması yolunda raporlara 
katkıda bulunmanızı diliyor, görüş ve önerilerinizin Odamız/Şubemiz çalışmalarına yön 
vereceği inancıyla kitapçığı bilgi ve değerlendirmelerinize sunuyoruz.  
 
Saygılarımızla, 
 
16.01.2016 
 
Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 
27. Dönem Yönetim Kurulu    
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ODA KURUMSAL YAPISINI GELİŞTİRME  
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

   

Kuruluşundan bu yana emekten ve halktan yana yönetim anlayışını temel ilke edinen TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 28. dönem çalışmalarının hedef, kapsam ve yöntemlerini oluşturmak 

üzere “Oda Kurumsal Yapısını Geliştirme Çalışma Grubu” olarak görev almış bulunmaktayız. 

 Ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi politikalarının oluşturulması, üyelerimizin ve kamuoyu 

duyarlılığının geliştirilmesi için; birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla ortak 

özlemimiz olan “Çağdaş, Demokratik, Sanayileşen Bir Türkiye, Planlı, Sağlıklı, Güvenli Bir 

Kentleşme” için daha güçlü, daha örgütlü, daha etkin bir Meslek Odası yaratma yolunda aşağıdaki 3 temel 

başlıkta ele aldığımız Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerimizi Şube 27. 

Genel Kurulu’nun bilgi değerlendirmelerine sunarız. 

A) DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  

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 dahil 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 me-

zarlığına 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, riyakarlığı mübah saymaktadır. 
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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, insanımızın 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. 

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ;  

YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 

B) 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 birarada yaşamı savunan bir anlayışla yürütülür. Yeni dönemde, ÇAĞDAŞ DEMOKRAT 
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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 üstlenir.  

5. Siyasi iktidarların neo-liberal politikaları sonucu gerçekleşen yaşam alanlarımızın yok 

edilmesi, hak kayıpları ve insan hakları ihlallerine karşı örgütlü gücümüzle 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. 
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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 eder.  

18. Rant alanı yapılarak talan edilmek istenen kentsel ve kırsal alanların, tabiat varlıklarının, koruma 

alanlarının, doğal sit alanlarının, milli parkların, meraların, yaylaların vb. alanların kamu yararı esas 

alınarak kullanılması ve/ veya korunmasına ilişkin 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 

politikalarını destekler, oluşumuna katkı sağlar. 

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.            

C. YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR 

Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar halinde 

sıraladığımız çalışmalar yapılmalıdır.  

 

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

yansımalarını, üyelerimizle birlikte tartışma olanaklarını sağlayacak ortamlar (söyleşi, konferans, arama 

toplantıları) yaratılmalıdır. 

2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki koşullarının iyileştirilmesi, yeni istihdam 

olanaklarının yaratılması ve sorunlarının çözülmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönünde 

çalışmalar yapılmalıdır. 

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

hizmeti verilmelidir. 

4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilmelidir. Meslek 

yaşamında kadın üyelerimizin etkinliklerinin arttırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Oda organlarında ve Oda delegeliği seçimlerinde kadın üyelere eşit temsiliyet 

hedeflenir.  

5. Odamıza yeni üye katılımını özendirici, tanıtıcı etkin çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

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 sürmelidir. İşsiz üyeler ve yeni mezun üyelere ücretsiz eğitim 

uygulamaları geliştirilerek sürdürülmelidir. 

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

geliştirilmelidir. 

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 gerçekleştirilmelidir.  

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 geçirilmelidir. 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 gerçekleştirilmelidir.  

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 sürdürülmelidir. 

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

dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

12. Mesleki Davranış İlkeleri’nin belirlenmesi ve hazırlanması için çalışma yapılmalı ve çalışmanın 

sonuçlarının üyelerle paylaşılarak, yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

13. TMMOB tarafından belirlenen ve SGK ile protokol yapılarak uyulamaya konulan mühendis asgari ücret 

uygulamasının yaşama geçmesi konusunda çalışmalara devam edilmelidir. 
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14. Üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilendirme süreçlerinin hızlı, yaygın ve etkin olması için günümüzün 

çağdaş iletişim araçlarından sosyal medya ve ağlar aktif bir şekilde kullanılmalıdır. 

II. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ 

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

çalışmalar yapılmalıdır. İş yerindeki üyelerimizin seçimleri ile belirlenen İşyeri Temsilcileri ile düzenli 

ve sürekli bir ilişki sağlanmalıdır. Bire bir ilişki kurulmalı, katılımcı ve üretken bir ilişkinin geliştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Bölge düzeyinde, düzenli olarak işyeri ziyaretleri yapılmalıdır. İşyerlerindeki üyelerimize Oda/Şube 

çalışmalarının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması için sürekli yazışma ve elektronik ortamda iletişimde 

bulunulmalıdır. İşyeri temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar için ilişki sistem şeması 

oluşturulmalı ve geri beslemeleri alınmalı, oluşturulan sistemin kendisini yenilemesi sağlanmalı, yapılan 

çalışmalar hakkında Şube Koordinasyon Kuruluna bilgi verilmelidir.  

3. İş Yeri Temsilcileriyle periyodik olarak ortak toplantı/çalıştay/vb. organizasyonların yapılması ve bu 

toplantılarda paylaşım ve bilgi aktarımı zeminlerinin geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

4. TMMOB’ye bağlı farklı disiplinlerin bulunduğu işyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilcisi belirlenmesine 

ve çalışmalarına destek olunmalıdır. 

III. UZMANLIK KOMİSYONLARI 

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

doğrultusunda uzmanlık, bilgi ve deneyimleri dikkate alınmalıdır. 

2. Odamızın/Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde önemli yeri olan uzmanlık komisyonlarının 

çalışmaları, sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler tarafından sürekli izlenmeli, komisyon 

çalışmaları yönetim kurulunun ve koordinasyon kurulunun sürekli gündem maddesi olarak ele 

alınmalıdır. 

3. Komisyonlar dönem başında oluşturacağı çalışma programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren 

konularda ve güncel gelişmeler doğrultusunda raporlar hazırlamalı, üyelerimizi,, toplum ve sektörü 

bilgilendirici etkinlik ve eğitimler düzenlemeli ve ilgili mevzuatları sürekli olarak takip etmelidir. 

IV. İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 

1. İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında “Yerinden Yönetim” ilkesi uygulanmalıdır. Temsilcilik yürütme 

kurulları, temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin seçimleriyle belirlenmelidir. 

2. İlçe temsilcilikleri teknik hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla yönetim kurulu üyelerinin ve teknik 

görevlilerin düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanmalı, ortak yönetim kurulu toplantıları yapılmalıdır. 
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V. 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 

sürdürülmelidir.  

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

Oda çalışmalarına etkin katılımları sağlanmalıdır. 

3. Bölgemizde geleneksel hale getirilen, öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarına hazırlanmasını 

destekleyen “Mühendislik Günleri” etkinlikleri sürdürülmelidir. 

4. Dönem başında okutulan “Mesleğe Giriş” dersinin Oda tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

5. Öğrenci üyelerimizin lisans eğitimlerinin desteklenmesi için Şubemizde seminer, kurs ve konferanslar 

düzenlenmelidir. 

6. Öğrenci üyelerimize staj yerinin bulunması konusundaki desteklere devam edilmelidir.  

7. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme projesi/tezi yarışma ve sergisi çalışması sürdürülmelidir. 

8. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme tezlerinin odamız dergilerinde yayımlanması çalışmalarına destek 

olunmalıdır. 

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

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

heyecan ve coşkusunu paylaşma ve başarılı öğrencileri ödüllendirme konularında yapılan çalışmalara 

devam edilmelidir. 

11. Öğrenci üyelerimizin Odamızı tanıması, kaynaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi, kolektif bir 

yaşam kültürünün geliştirilmesi ve eğitim amacıyla düzenlenen öğrenci kampı etkinliği devam 

ettirilmelidir. 

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

olunmalıdır. 

C.2. 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 gerçekleştirilmelidir. Sektör dernekleri, sendikalar, sanayi odaları, üniversiteler, meslek 

alanımızla ilgili çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte projeler, eğitim programları 

oluşturmak için “birlikte üretme” zeminleri arttırılmalıdır. 

2. Mesleğimizin, sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği kongre ve 

sempozyumlar düzenlenmeye devam edilirken meslek alanımızdaki çağdaş gelişmeler doğrultusunda 

yeni konularda kongre organizasyonları gündeme getirilmelidir. 
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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 yapılmalıdır.  

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 

üstlenmelidir.  

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 geliştirilmelidir. 

7. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uzmanlık alanımıza giren konulardaki kongre, sempozyum ve 

fuarlara üyelerimizin katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar gerçekleştirilmelidir. 

8. Sanayide çalışan teknik ve ara teknik elemanlara yönelik düzenlenen eğitim ve belgelendirme çalışmaları 

ile uygulamalı eğitim merkezi geliştirilerek sürdürülmelidir. 

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 sağlanmalıdır. 

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 başlatılmalıdır. 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 sağlanmalıdır.  

11. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı konusunda mühendislere yönelik eğitim, seminer ve 

kursların açılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

12. Üniversite-Oda ve Sanayi işbirliği çerçevesinde uygulamalı eğitime yönelik laboratuvarların 

oluşturulması çalışmalarına devam edilmelidir. 

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 
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çerçevesinde, düzenlenebilmesi için her düzlemde konuya müdahil olunmalı; işyerlerinde  "önce insan, 

önce sağlık, önce işçi güvenliği" anlayışı ile Odamızca yürütülen bilirkişilik çalışmaları 

yaygınlaştırılarak geliştirilmelidir. 

14. Odamız akredite muayene kuruluşu ve onaylanmış kuruluş kapsamındaki muayene ve belgelendirme 

faaliyetlerinin kamuya ve sanayi kuruluşlarının hizmetine sunulması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar 

sürdürülmelidir.  

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

geliştirilmelidir. 

C.3. 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 verilmelidir. 

2. 12 Eylül darbesinin ürünü olan ve üniversiteleri birer kışla anlayışıyla yönetmeyi amaçlayan YÖK 

kurumunun kaldırılması için üniversite bileşenlerinin sürdürdüğü mücadeleye destek olunmaya devam 

edilmelidir. 

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 ettirmelidir.  

4. Ülkemizdeki eğitim programlarının, toplumsal gereksinimleri karşılayacak şekilde niteliğinin 

arttırılması amacıyla öğretim elemanlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlamalı, 

öğretim üyeleri ile bölgesel toplantılar yapılmalıdır. 

5. Odamız, meslek  alanında üyelere ve öğrencilere yönelik tüm yayınların basımını gerçekleştirme hedefi 

doğrultusunda özel bir bütçe ayırmalı, bu bağlamda öğretim üyelerinin, makina mühendisliği alanındaki 

mühendisler ve öğrencilere yönelik yayınlarının basımı desteklenmeli, “meslek alanımızdaki 

yayınların basımını Makina Mühendisleri Odası yapar” olgusunun yerleşmesi konusunda çalışmalar 

yapmalıdır. 

6. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi amacıyla 

konunun üniversite eğitim programlarına girmesine yönelik  çalışmalar yapılmalıdır 

7. Üniversite-sanayi ilişkileri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeli, bu süreç üniversite-oda-

sanayi eşgüdümünde gerçekleştirilmelidir.   

C.4. 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 oluşturulmalı, kamuoyu 

bilgilendirilmelidir. 
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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 sürdürülmelidir. Bu doğrultuda Odaların ve üyelerimizin bu çalışmaların içinde olması ve 

sürekliliğini sağlaması yönünde ısrarcı tavrını sürdürmelidir. 

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 sunmalıdır. 

4. TMMOB İKK çalışmaları gündem yaratan ve projeler üreten bir anlayışta yürütülmeli, kentin 

sorunlarına ilişkin ilgili Odalar tarafından izleme komiteleri ve alt komisyonlar oluşturulmalıdır. Kent 

Sempozyumundan hareketle, benzer etkinlikler kalıcı hale getirilmelidir.    

5. Kentimizin bugünü ve geleceğini ilgilendiren projelerin gerçekleştirilmesinde kentin örgütlü tüm 

kesimlerinin görüşlerinin alınması ve şeffaflığın sağlanmasına ilişkin girişimlerde bulunulmalı, ilgili 

konularda görüş oluşturularak kamuoyu bilgilendirilmelidir. 

6. Bölgemizde zengin bir potansiyele sahip jeotermal kaynakların kullanımının arttırılmasının 

özendirilmesi ve kamu yararına uygun olarak kullanılması konusunda çalışmalara devam edilmelidir. 

7. Doğalgazın kentimizde kullanımına ilişkin dağıtım ve uygulama politikalarının, bölgemizde var olan 

yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgar, güneş vb.) öncelikleri dikkate alarak ilgili kurum ve 

kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

8. Yerel yönetimlerle kentimizin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamının zenginleştirilmesi ve niteliğinin 

yükseltilmesi yönünde ortak çalışmalar gerçekleştirmeye dönük projeler oluşturulmalıdır. 

9. Yerel Yönetimlerde katılımcı demokrasinin yaşama geçtiği Kent Konseylerine Odamız 

temsilcilerinin aktif olarak katılımı sağlanmalı, Odamız bilgi, birikim ve deneylerinin çalışmalara 

aktarılması, kentimize dair doğru politikaların oluşturulması için katkı koyulmalıdır. 

C.5. 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 etmelidir. 

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 edilmelidir. 
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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 olunmalıdır.  

4. Yerelde demokrasiyi güçlendirmede ve katılımcılığı arttırmada büyük öneme sahip TMMOB 

çalışmalarının gereken önem vererek yürütülmesi için bu çalışmalar merkezi düzeyde izlenmeli, 

gerekirse  “profesyonel çalışan personel”  istihdamı için düzenlemeler yapılmalıdır.  

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 yürütülmeli, gerekli mekanizmalar harekete 

geçirilmelidir.  

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 sağlanmalıdır. 

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 sürdürmelidir. 

8. Üyelerimizin teknik bilgi ihtiyacını karşılayan Oda yayınlarının günün ihtiyaç ve gelişmelerini 

karşılayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarına devam edilmeli, yeni yayınlar çıkartılmalı, üyelerin 

yayınlara web ortamında ulaşmaları sağlanmalıdır.  

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 

yapılmalıdır. 

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

edilmelidir. 

11. Üyelerimizce talep edilir hale gelen sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin çalışmaları sürdürülmelidir. 

Bu çalışmalara yeni alan ve etkinliklerin eklenmesi hedeflenmelidir. 

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 sağlanmalıdır. 

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

kavuşturulması hedeflenmelidir. 

14. Asansör Sempozyumu, Altı Sigma Yalın Konferansları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve 

Uygulamaları Kongresi, Kaizen Etkinliği, Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, Ulusal Tesisat 
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Mühendisliği Kongresi, Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları ve Rüzgar Sempozyumu etkinlikleri 

sürdürülmeli, kongre düzenleme deneyimi Oda örgütlülüğü ile paylaşılmalıdır. 

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 geliştirilmelidir. 

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 somutlanmalıdır. 

17. Oda ve Şubemizin gelecek dönem çalışmalarını öngören ve planlayan çeşitli konularda “Atölye 

Çalışması”nın her dönem ele alınarak sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

18. MMO Kalibrasyon Laboratuarı ve Metroloji Eğitim Merkezi’nin (MMO KALMEM) akreditasyon 

kapsamının genişletilmesi ve yeni hizmet alanlarının akreditasyon kapsamına alınması konusunda ki 

çalışmalar sürdürülmelidir. 

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 

özendirilir. 

Çalışma Grubu Başkanı: AHMET KİRAMİ KILINÇ 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı: ÖZAN PARLAR 
Çalışma Grubu Raportörü: NECMİ VARLIK 
Çalışma Grubu Üyeleri: 
ALİ DOĞAN COŞGUN 
CEM TUNA 
DERYA ALKAN 
DEVRİM CEM ERTURAN 
DİLEK FERDA YAMANLAR 
EMİN GÜRTAN UYSAL 
EVRİM AKSOY GÖÇEBE 
GÜNİZ GACANER ERMİN 
GÜRKAN DURGUN 
MELİH YALÇIN 
MUSTAFA KOCA 
NİZAMETTİN DURAKOĞLU 
NÜSRET DOĞAN ALBAYRAK 
SEÇKİN ŞİŞMANOĞLU 
SELDA ÜNVER 
TURGAY ŞİRVAN 
YÜKSEL YAŞARTEKİN 
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AR-GE ve İNOVASYON 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

AMAÇ :  

Ar-ge ve İnovasyon Komisyonu, Ar-Ge ve teknoloji gelişimi konularını ülke, meslek ve meslektaş çıkarlarını 

gözeten bir bakış açısıyla ele alarak konu ile ilgili farkındalık yaratmayı görev edinmiştir. 

Bu doğrultuda komisyonun amacı, 

1. Uzmanlık alanlarında görüş oluşturarak yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak, 

2. Ar-Ge, Ür-Ge ve proje personeli olarak çalışan üyelerimizin; 

a. Şubemiz ile bağlarını güçlendirmek, 

b. Çalışma alanına yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak, 

3. Firma ve Kurumlarda Ar-Ge konusunda personel istihdam edilmesinin gelişime katkısını vurgulamak, 

buna paralel olarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

4. Kendi üretim araçlarıyla üretim yapan ülke modeli anlayışıyla sanayinin ihtiyaç duyduğu makina ve 

ekipmanların yurtiçinde geliştirilmesi ve üretilmesi hususunda farkındalık yaratmak, 

5. Ülkenin Ar-Ge ve teknoloji hedeflerinin belirlenmesi aşamasında Makina Mühendisleri Odası'nın 

etkinliğinin arttırılmasını sağlamaktır. 

AR-GE ve İNOVASYON KOMİSYONU GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ: 

1) Tübitak harici devlet destekli Ar-Ge projelerinde üyelerimizi bilgilendirerek farkındalık yaratmak, 

2)  İnovasyon haftası gibi Ar-Ge ve İnovasyon Komisyonunun ilgi alanına giren etkinlikler ile ilgili 

üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak, 

3) Mesleğe yani adım atmış üyelerimiz ve ilgi duyan üyelerimiz için geçen dönem yaptığımız patent 

alım süreci, patent haklarının korunması, patent ile ilgili destek veren kurum ve kuruluşlar, arge 

yasası ve yasada yapılan güncellemeler ile ilgili yapılan salı toplantılarını tekrarlamak, 
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4) Yeni gelişen firmalara ve ilgili üyelerimize fikir vermesi amacıyla; sektörde, yaptığı ar-ge 

çalışmalarıyla önde yer alan başarılı firmaların Ar-Ge faaliyetlerini nasıl yürüttükleri ve başarı 

hikayelerini anlatan Salı toplantıları düzenlemek, 

5) Öğrenci üyelerimize Ar-Ge bilincini aşılamak amacıyla, konusu komisyon ve yönetim kuruluyla 

ortak belirlenmiş konular üzerinde Ar-Ge yarışmaları düzenlemek ve kazanan özgün fikre sahip 

öğrencilerin fikirleri ile ilgili patent işlemlerine komisyon tarafından destek vermek, 

6) Üniversite ve iş dünyası arasında öğrenci üyelere arge ve inovasyon konularında köprü vazifesi 

görmek, 

Yukarıda bahsedilen altı konu başlığı Ar-Ge ve İnovasyon komisyonunun 28. dönem çalışma hedeflerini 

oluşturmaktadır.  

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

AHMET AY 

OZAN OHAN 

UTKUN KÖKSAL 

RASİM İPEK 
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ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

 
1. Oda yönetimince uygun görülmesi halinde yurtdışında gerçekleşecek olan asansör kongre ve fuarlara 

temsilci ve gözlemci gönderilerek, güncel bilgi ve gelişmelerin üyelere aktarılma imkanının 

sağlanması. 

2. Yüksek yapılara ilişkin Asansör Avan Proje esaslarının ivedi olarak yayın çalışmasının 

tamamlanması, 

3. A-tipi Muayene kurulularında ve asansör yetkili servislerinde görev alan Makina Mühendisi 

üyelerimize eğitim programı hazırlanması ve eğitim verilmesi, 

4. Mesleki denetim faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi, 

5. Üye ilişkilerinde meslek alanlarına özgü koşullarının dikkate alınması, 

6. Asansör Sempozyumunun Ulusal yoğunluklu uluslararası etkinlik olarak geliştirilmesi, 

7. Uygulamalı eğitim merkezinin aktif çalışması için gerekli eğitim programlarının oluşturulması ve 

katılımın arttırılması için çalışma yapılması, 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

MEHMET KARA 
KEMAL KAYNAŞ 
VEYSEL FINDIK 
CENGİZ KÖNÜÇ 
CEMİL ÇAĞAR 
HAYDAR ARSLAN 
ERKAN ERTAŞ 
ONUR TOPRAKÇIOĞLU 
CANER ŞEN 
SEMİH HAZİNECİ 
BURAK DEMİRCAN 
ABDÜLHALİM AKIŞIN 
ONUR BERBER 
BÜLENT BARIŞ ÖZTÜRK 
SELDA ÜNVER 
FETHİ BAĞDATLIOĞLU 
ÖMER KARDELEN 
S. ZAFER GÜNEŞ 
SEBAHADDİN OSMANLAR 
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DOĞAL GAZ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
   

1. GİRİŞ  

Doğal Gaz Çalışma Grubu;  27. dönemde Doğal Gaz Komisyonunda görev yapan üyelerimiz ve 
Şubemizde teknik görevli olarak görev yapan bir üyemizin katılımı ile oluşturulmuştur. Çalışma 
gurubumuz; 2 kez toplanmış ve 28. dönemde görev alacak olan Şubemiz Yönetim Kurulu üyelerinin 
değerlendirmelerine sunmak üzere aşağıdaki görüş ve önerileri hazırlamıştır.  

Çalışma gurubumuz çalışmasını 3. bölüm halinde gerçekleştirmiştir. 1. bölümde Ülkemizde Enerji 
İhtiyacının Karşılanmasında Doğal Gazın Yeri, 2. Bölümde “Kentimizde Doğal Gaz Kullanımı”na 
ilişkin tespitler yapılmış ve bunun ardından üçüncü bölümde de 28. Dönem Şube Yönetim Kuruluna 
yönelik görüş ve öneriler oluşturmuştur.  

2. ÜLKEMİZ ENERJİ İHTİYACININ KARŞILANMASINDA DOĞALGAZIN YERİ   

Enerji, ülkelerin kalkınmasında vazgeçilmez ve stratejik öneme sahip girdilerden biridir. Türkiye’nin 
birincil enerji ihtiyacı ağırlıklı olarak fosil yakıtlarla karşılanmaktadır; 2013 yılında Türkiye, birincil 
enerjisinin %93’ünü fosil yakıtlardan temin etmiştir. 2013 yılında en fazla kullanılan yakıt türü ise katı 
yakıtları (katı kömür, kok kömürü, vs.) olmuştur; katı yakıtları ise doğal gaz ve petrol ürünleri takip 
etmiştir. 

2013 yılında Türkiye, birincil enerji ihtiyacının %75,5’ini diğer ülkelerin sağladığı enerji 
kaynaklarıyla karşılamıştır. En fazla ithal edilen enerji kaynağı petrol ürünleri olmuştur; petrol 
ürünlerini ise doğal gaz takip etmiştir. Bu iki enerji kaynağı, ithal edilen toplam enerji kaynaklarının 
%98’ini oluşturmuştur. İthal edilen toplam net miktar, 90,8 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) 
olmuştur. 2013 yılında ithal edilen petrol ürünleri ve doğal gaz miktarı ise sırasıyla 33,3 ve 36,8 
MTEP olmuştur. Bu iki enerji kaynağı, Türkiye’nin enerji ithalatının %98’ine tekabül etmektedir. 

Petrol ve doğalgaz açısından dünyanın en zengin rezervlerine sahip bölgelerine komşu olmasına 
rağmen ülkemizin doğalgaz rezervleri oldukça sınırlıdır. Ülkemizde TPAO ve özel teşebbüslerin sahip 
olduğu sahalarda doğalgaz üretilmektedir. Bu üretim ülkenin toplam tüketiminin yaklaşık %1 lük 
kısmını karşılamaktadır.  

Ülkemiz Haziran 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında ithal ettiği doğalgazın,  

%52,69 Rusya Federasyonu,  
%17,65 İran,  
%17,57 Azerbaycan,  
%9,77 Cezayir  
%2,32 Nijerya’dan  
temin etmiştir.  
Burada özellikle Rusya’nın payı “oldukça yoğunlaşmış pazar” kapsamına girmektedir. Bu oran 
ülkemizin Rusya’ya olan aşırı bağımlılığını göstermektedir. Doğalgaz kullanımında arz güvenliği ve 
çeşitliliği çok önemlidir.  Ülkemizin arz güvenliği için farklı kaynaklardan gaz temin politikalarını 
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geliştirmelidir. Aslında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir şekilde yönelerek enerji 
güvenliğini sağlamak daha akılcı ve gerçekçidir. 

3.  KENTİMİZDE DOĞAL GAZ KULLANIMI 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2004 tarih ve 326 sayılı Kararı uyarınca, 23/07/2004 
tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu ile sınırları yeniden belirlenen İzmir ve Tire ilçesinden oluşan Doğalgaz dağıtım Bölgesi için 
“İzmir Doğalgaz Dağıtım İhalesi” kapalı zarf usulü ile 27/01/2005 tarihinde yapılmış olup, ihale 
neticesinde İZMİRGAZ AŞ firması 30 yıllık süre için şehir içi doğalgaz dağıtım lisansı almaya hak 
kazanmıştır.  

İzmir sanayisi ilk olarak, 2002 yılında doğalgazı kullanmaya başlamıştır. Konutlarda ise Karşıyaka 
Mavişehir'de 13 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen bir törenle doğalgaz kullanıma sunulmuştur. 
Böylece, Büyükşehirler içerisinde üçüncü sırada yer alan İzmir, Ankara'dan yaklaşık 20 yıl sonra 
konutlarda doğalgaz kullanmaya başlamıştır. 

İzmir’de,  halen 16 ilçede gaz kullanılmaya devam etmektedir. Buna göre ilçelere gaz verilme tarihleri 
aşağıda sıralanmıştır.   

1.   13 Temmuz 2006 Karşıyaka, 
2.    07 Ekim 2006 Kemalpaşa, 
3.    02 Aralık 2006 Torbalı 
4.    23 Aralık 2006 Gaziemir 
5.    16 Mart 2007 Aliağa, 
6.    12 Haziran 2007 Konak 
7.    14 Temmuz 2007 Karabağlar 
8.    27 Haziran 2007 Bornova   
9.    20 Haziran 2007 Bayraklı, 
10.    28 Temmuz 2007 Buca 
11.    20 Ekim 2007 Çiğli 
12.    04 Ağustos 2010 Menemen 
13.    29 Eylül 2010 Menderes 
14.    04 Ekim 2010 Balçova 
15.    07 Ocak 2011 Tire 
16.    19 Ekim 2011 Narlıdere 
İzmir’de 16 ilçede abone sayısı 677.000’ni aşmış durumdadır. 
4. 28. DÖNEME İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER  

Ülkemizde doğal gazın 1987 yılından bu yana kullanılmasına ve bir çok İlde yaygınlaşmasına rağmen, 
gerek konut iç tesisatı, gerekse endüstri tesisatı konularında ulusal şartnameler oluşturulamamıştır. 
İllerde gaz dağıtım hakkını alan firmaların kendi şartnamelerini uygulamaya koymaları nedeni ile ülke 
genelinde doğal gaz projeleri ve uygulamaları alanında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkların 
ortadan kaldırılması amacıyla 28. dönemde ulusal şartnamelerin oluşturulmasına yönelik girişimlere 
öncelik verilmelidir.  
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İmar Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler sonucu, doğal gazın kullanılmaya başlanması ile 
özellikle yeni binaların tasarımına ilişkin (Kazan dairesi, kombi odası, havalandırma menfezleri, baca 
vb. gibi)  birçok konuda yeniden düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede 28 
dönemde imar yönetmeliğinde değişiklik yapılması doğrultusunda çalışmaların hızlandırılması 
önerilmektedir. 

Kentimizde doğal gaz, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde tercih edilen ve yaygınlaşan bir 
enerji türü olmuştur. Doğal gaz alanında faaliyet göstermek üzere yatırım yapan bir çok firmanın iş 
yoğunluğunun arttığı bu dönemde, doğal gaz tesisatlarının standartlara ve şartnamelere uygun 
üretilmesi, doğal gaz tesisatlarında kullanılan ekipman ve teçhizatın, yakma cihazlarının ve doğal gaz 
bacalarının standartlara ve şartnamelere uygun olması ve ilgili gaz firmasının bunları titizlikle 
denetlemesi ve periyodik kontrollerini yapması konusu güvenlik açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca mevcut tesisatlar da yakıcı cihaz yenilenmelerinin başladığı bu dönemde diğer önemli bir konu 
ilgili gaz firmasının cihaz yenileme işlemlerin sertifikalı firmalar tarafından yapılmasını sağlamasıdır.  

27. dönemde olduğu gibi 28. dönemde de Şubemiz, bağımsız denetim kuruluşu olarak,  doğal gaz 
tesisatları üzerinde yaptığı bilirkişilik çalışmalarından elde ettiği verileri gaz firması ile paylaşarak, 
standartlara ve şartnamelere aykırı güvenli olmayan imalatların gerçekleştirilmesini önlemeye yönelik 
çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmelidir.  

Yine 28. Dönemde Odamızın Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında düzenlediği, Doğal Gaz Altyapı 
Yapım Kontrol Personeli, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli ve Bacacı eğitim ve 
belgelendirme faaliyetleri tamamlanmalıdır.  

Ayrıca meslek odası olarak üyelerimizin mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırıcı yönde ücretsiz doğal 
gaz eğitimleri düzenlenmeye devam edilmelidir. 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

YÜKSEL YAŞARTEKİN 

FATİH KÖKSAL  

DURAN TÜRK 

ÖVÜNÇ GÖKHAN ÖZKAYA  

SERKAN İRPİT 

FATİH UYAROĞLU 

İBRAHİM SEZGİN 

İSMAİL SOYDAN 

İNANÇ ÖZTÜRK 

GÖKHAN AKKAYA 

EDİP KARAKUŞ 

HÜSEYİN YENİGÜN 

 

HÜSEYİN ATABAY 

CAN EREN POLAT 

AHMET KARLI 

UTKU US 

ÇAĞATAY BAHÇELİOĞLU 

SEMİ ATİK 

UĞUR DEMİRTAŞ 

ŞEVKET AKAR  

SEVİLAY GÜRBÜZ 

A.KIVANÇ COŞKUN 

ÖZCAN AVCI 
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ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

Konferans ve Etkinlikler:  

28. Dönem içerisinde Endüstri Bahar Konferansları’nın devamında Kaizen Paylaşımları etkinliklerinin 

üçüncüsü, Odamız adına Şubemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.   

28.Dönem içerisinde düzenlenecek olan XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı’na 

komisyonumuz üyeleri bildiri sunarak, etkinlik kurullarında yer alarak ve etkinliğe katılım sağlayarak 

daha etkin katkı vermelidirler.  

Sistem Dinamikleri çalışma grubu “Eğitimde Sistem Düşüncesi Deneyim Paylaşım Sempozyumu”nun 

düzenlenmesine destek çalışmaları devam ettirilmelidir. 

Bu dönemde de EİM MDK çalışmalarının daha etkin şekilde yapılması sağlanmalı ve EİM MEDAK 

ana komisyonunda şubemizin temsilinin sağlanmasına çalışılmalıdır. 

28. Dönem içinde, dünyada gittikçe ön plana çıkan ve yeni sanayi devrimi olarak adlandırılan 

“Endüstri 4.0” konusuna yönelik bir Bahar Konferansları çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma, ülkemiz 

sanayinin geleceğine yönelik öngörü ve görüşlerin tartışılmasını sağlayacak ve ulusal boyutta etkisi 

olacak bir etkinliği hedeflemelidir. 

A. Web Sayfası ve Yayınlar:  

1. MMO İzmir Şube web sayfasında, Şubemizin Bülten’inde ve internet sosyal ağlarında 

Endüstri-İşletme Mühendisi üyelerimizi ilgilendiren duyurular, haberler, eğitimler vb. 

bilgilerin yer alması sağlanmalıdır.  

2. EİM MEDAK adına çıkarılan EİM Bülten’e ve yazı Endüstri Mühendisliği Dergisi’ne 

destek çalışmaları devam ettirilmelidir. Endüstri Mühendisliği Dergisinin gittikçe azalan ve 

ivme kaybeden makale çekebilme özelliklerinin arttırılarak çeşitli indekslerde taranan ve 

akademik camianın ilgisini çekebilen hale gelmesi için gerekecek tüm destek verilmesi 

sağlanmalıdır. Bu derginin yayın hayatını sürdürmesi için gerek Oda Merkezi, gerekse de EİM 

MEDAK kanalıyla işbirliği arttırılmalıdır. 

3. EİM MDK Sistem Dinamikleri konusunda çalışmalara devam etmeli ve  

www.SistemDinamikleri.org sitesi ve YouTube üzerinden hazırladığı veya çevirisini yaptığı 

video ve yazılarla konunun meslektaşlarımız arasında bilinirliğini arttırma çalışmalarını 

sürdürmelidir.  
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B. Genişletilmiş Katılım ve Örgütlenme: 

1. Endüstri mühendisliği çalışmalarının EİM MDK ile sınırlı kalmaması, Şube Yönetimi ve ilgili tüm 

uzmanlık komisyonlarını (örn. Enerji Verimliliği Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Komisyonu vb.) da kapsayacak şekilde her platforma yayılması konusunda özendirici ve teşvik 

edici çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Şubemiz tarafında gelenekselleşen ve ayda iki kez Salı günleri gerçekleşen “Salı toplantılarına 

üyelerimizin kişisel gelişim ve mesleki deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla katkı sağlanmaya 

devam edilmelidir. Bu amaçla, konusunda uzman kişi ve kurumlarla iletişime geçilip, 

mesleğimizdeki güncel konuları ve deneyimleri paylaşmak üzere Salı toplantılarına davet 

edilmelidir. 

3. Şube etkinlik alanındaki işyerlerinde oluşturulan işyeri temsilciliklerinde endüstri mühendisi 

üyelerimizin yer alması için EİM MDK tarafından özendirici ve teşvik edici çalışmalar 

yapılmalıdır. 

C. EİM Öğrencileri:  

1. İzmir ve Manisa’da endüstri mühendisliği bölümü bulunan üniversitelerle işbirlikleri yapılarak 

“Mühendislik Günleri”, “Bitirme Projeleri ve Sergisi”, “Teknik Geziler” gibi ortak 

etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu faaliyetler nitelik ve nicelik 

açısından geliştirilerek sürdürülmelidir; öğrencilerin projelere aktif katılımının sağlanması, 

mesleki konularda öğrencilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi vb. çalışmalarımız devam 

ettirilmelidir. 

2. Üniversitelerle işbirliği çalışmaları arttırılarak devam ettirilmedir. 

D. Endüstri/İşletme Mühendislerine Dönük Mesleki Gelişim Eğitimleri:  

1. Şubemiz 28.çalışma döneminde toplum ve kamu yararı doğrultusunda, mesleki alanlarımızı 

ilgilendiren konularda üyelerimizi bilgilendirme amaçlı toplantıların düzenlenmesi yönünde 

çalışmalar yapılmalı, meslektaşların, bilgi ve deney birikimlerinin artırılmasını sağlayacak 

mesleğe ilişkin gelişmelerin, sektörel ihtiyaçların giderilmesine yönelik ve yeni tekniklerin 

aktarıldığı özel eğitim programları hazırlanmalıdır.  

2. Yukarıdaki madde kapsamda, meslektaşlarımızın çalışma alanlarına yönelik özel ilgi grupları 

kurulabilir. Örnek “Sistem Dinamikleri”, “Yalın Üretim”, “Enerji” vb. Bu gruplar çalışmalarını 

üyelerimizle çeşitli etkinliklerle paylaşabilir. 

3. Mesleki ve güncel konularda, meslektaşlarımızın bilgi ve yetkinliklerini arttırmaya yönelik, birer 

günlük Sürdürülebilirlik, Karbon Emisyonu Ölçümleme ve Denetleme, ISG, ISO 2015 yenilikleri, 

İnovasyon vb. konulara yönelik seminerler gerçekleştirilmedir. 
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4. Yalın konusunda ileri uygulamalar ve yeni başlayacaklar için rota şeklinde iki farklı kapsamda 

planlanabilir.  

5. Düzenlenecek konferanslarda “Kaizen Yarışması”, teknik geziler, poster sunumlar gibi farklı ve 

zenginleştirici etkinliklere yer verilmeye çalışılabilir.  

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ:  
GÜZİN ÖZDAĞOĞLU 
ŞEYDA TOPALOĞLU 
EMRE GÖKTEPE 
DEMET KURAL 
FİLİZ GÜLER 
OKAY GÖNEN 
ÖZGÜR ESKİ 
BAHAR ER 
ÖZGÜR YALÇINKAYA 
TURGAY ŞİRVAN  
ECE GÜLTEKİN 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

1. Enerji verimliliği konusunda Dünya'daki teknik gelişmeler izlenerek, ülkemizde uygulanabilirliği 

konusunda çalışmalar yapılması. Örnek çalışma, ORC; Organic Rankin Cycle ile bina enerji ihtiyacının 

tümünün karşılanması. 

2. Lise öğrencilerine yönelik eğitimlere tekrar başlanmasına, 

3. Makina ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri için enerji verimliliği konusunda eğitim düzenlenmesine, 

4. Makina ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri için enerji verimliliği konusunda makale ve poster yarışması 

düzenlenmesine, 

5. Şehir içi ulaşımda enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılmasına, 

6. Asansörlerde enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılmasına, 

7. Belediyelerde (il ve ilçelerde) binalarda enerji verimliliği ve pompa istasyonları ile ilgili uygulamalar için 

eğitimler organize edilmesine, 

8. İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası ile enerji verimliliği konusunda toplantılar yapılmasına, 

9. Şube bülteninde enerji verimliliği konusunda teknik içerikli yazılar yazılmasına, 

10. Sanayide çalışan makina mühendislerine kanun, yönetmelik ve enerji verimliliği konusunda seri eğitimler 

verilmesine, 

11. Odanın diğer şubelerindeki enerji verimliliği komisyonları ile bilgi alışverişinde bulunulmasına, 

12. Şubemizde enerji verimliliği mevzuatı hazırlanması konusundaki çalışmalara aktif katkı ve katılım 

sürdürmesi amacıyla bu konuya destek için Enerji Verimliliği Komisyonunda çalışmalar yapılarak 

önerilerin Yönetim Kuruluna aktarılmasına, 

13. Güç aktarma sistemlerinin enerji verimliliği yönünden incelenerek tavsiyelerin bültende yayınlanmasının 

sağlanması ve bu tür çalışmaların Enerji Yöneticisi eğitimlerine katkı oluşturmasının sağlanması. 

14. TS EN ISO 50001:Şubat 2013 ve ISO 14064 karbon ayak izi ile ilgili çalışmalar yapılmasına ve odamızın 

bu konularda belge veren kuruluş olması yönünde çalışmalar yapmasına, 

15. Sanayide enerji verimliliği konusunda çalışmalara daha çok ağırlık verilmesi. Sanayi kuruluşlarının yaptığı 

enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalardan edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve bilgi 

akışının sağlanması için Salı toplantıları veya benzeri bilgi paylaşımı etkinlikleri düzenlenmesi. 
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

BERKAY ERİŞ 

SÜLEYMAN ELDEM 

A. SAİM PAKER 

EMİN TANER ELMAS 

BÜLENT İLLEEZ 

CEM DOĞAN ŞAHİN 

ENDER DEMİRBAŞ 

MEHMET AYGÜN 

SEMA TOSUN 
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GENÇ MÜHENDİSLER 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

 

1. 27. Çalışma döneminde tamamlanamayan hedeflere yönelik çalışmalara devam edilmelidir; 

2. Komisyon çalışmalarını sağlıklı bir zeminde yürütebilmek için, oda üyesi ve oda üyesi olmayan 

Genç Mühendis profilinin özelliklerini ortaya koyacak bir araştırma yapılmalıdır. Araştırma 

sonucunun Genç Mühendis örgütlenmesi konusunda atılması gereken stratejik adımlar ve konulacak 

sayısal hedefler için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. 

3. Genç mühendis üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilendirme süreçlerinin hızlı, yaygın ve etkin 

olması amacıyla sosyal medya ve ağların aktif kullanılmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır. 

4. Öğrenci Üye Komisyonu ile birlikte, üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak üzere 

olan öğrencilere yönelik, odaya karşı aidiyet duygusunun gelişimini sağlamak ve mezuniyet sonrası 

aktif katılımı özendirmek amacıyla meslek odalarının önemi ve mühendislik mesleğindeki yeri 

üzerine sunumlar hazırlanmalı ve söyleşiler düzenlenmelidir. 

5. Mühendis adaylarına yol göstermek amacıyla çeşitli iş kollarında çalışan mühendisler ile söyleşiler 

organize edilmeli ve bu söyleşiler neticesinde bir kitapçık hazırlanmalıdır. 

6. Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen sosyal ve mesleki etkinliklere katılan 

mühendislerin ve mühendis adaylarının odaya kazandırılması ve oda çalışmalarında aktif rol 

almalarının özendirilmesi konusunda etkinlikler düzenlenmelidir. 

7. Mühendislik öğrencilerine yönelik Dış Danışmanlık faaliyetinin oda merkezli yapılması ve 

yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

8. Makina Mühendisleri Odası’nın yaptığı çalışmalar üzerinde gençlerle ilgili (iş yeri temsilciliği, 

uzmanlık komisyonları etkinlikleri, yönetim kurulu oluşumu vb) prensipler oluşturulmalıdır. 

9. Genç Mühendisler Komisyonu öncülüğünde bir Genç Mühendisler Forumu’nun oluşturulması 

sağlanmalıdır. 

10. Her yıl düzenli olarak “Genç Mühendisler Buluşması” etkinliği düzenlenmelidir. 
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11. Meslekte 5. ve 10. Yıllarını dolduran üyelerimiz için organizasyonlar yapılmalı, üyelerimizin 

aidiyetini arttıracak ve onları onure edecek simgesel hediyeler verilmelidir. 

12. Yeni mezun üyelerimiz için ücretsiz “yaz kampı” eğitimleri düzenlenmelidir. 

13. Yılda 4 sayı olmak üzere Genç Mühendislere yönelik bülten çalışması yapılmalıdır. 

14. Oda örgütlülüğüne olan ihtiyacın her geçen gün daha da hissedilir hale geldiği şu günlerde tüm genç 

üyelerimizi TMMOB örgütlülüğüne katkı koymaya çağırıyoruz.  

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

FATİH EFE ÇİÇEK 

KORALP ARSLAN 

BİRCE AVCI 

ERHAN ERSES 

ŞAKİR İMREN 

EREN BOZKURT 

HÜSEYİN TEMUR 

MUSTAFA ARAZ 

ULAŞ GÜRER 

HELİN UTAN 

EZGİ YILDIRIM 

MUSTAFA SEVİM 

ONUR TOPRAKÇIOĞLU 

FUNDA ÖZTÜRK 

FATMA ÖZGE IRMAK 

ALPER TORTOÇ 

ALİ SİNAN ERTÜRK 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği komisyonumuz, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konusunda birikim ve bilinci 

artıracak, iş yaşamında karşılaşılacak sorunlara yönelik öncül çözümler üretecek, işçi sağlığı ve 

güvenliği konusunu bir bütün olarak tartışılmasına, geliştirilmesine ve sorunun çözümünde adımlar 

atılmasına destek olacak çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, işçi sağlığı ve güvenliği 

konusunu bilince çıkarmak ve bu konudaki çalışmaları genişletmek, bu alanda çalışan üyelerimizin 

birikimlerini geliştirmek, çalıştığı alandan dolayı işçi sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalacak 

üyelerimizin bu sıkıntıları yaşamaması için önlemlerin düzenlenmesini artırmak çabasıyla, hem 

önlemi alan, hem de önlemden etkilenen kişilerin sorunlarını birlikte tartışarak bunlara çözümler 

üretmeyi hedeflemiştir.  

Özellikle iş kazaları konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan ülkemizde iş güvenliğinin sağlanması 

önemli bir çalışma alanıdır. Sanayinin her geçen gün gelişmesi, yeni üretimlerin ortaya çıkması, yeni 

üretim tesislerinin kurulması yeni güvenlik önlemleri ve yeni etkilenme yollarını ortaya 

çıkartmaktadır. Henüz tam anlamıyla birçok alanda yeterli önlemlerin sadece iş güvenliği anlamında 

bile tam olarak tespit edilip alınamadığı bir ortamda, işçi sağlığı ve güvenliğinin önemi daha da 

artmaktadır.  

Odamız ve Şubemiz, demokratik ve mesleki görevlerinin bilinciyle İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Konusunda 28. Dönemde daha aktif bir şekilde çalışmaların içerisinde olmalı ve yeni çalışmaları 

planlamalıdır.  

Bu doğrultuda aşağıdaki öneriler 28. Dönem çalışmaları için planlanmalı;  

• TMMOB’ye bağlı Odaların İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde gerçekleştirdiği işçi sağlığı ve 

güvenliği çalışmalarına 28.dönemde de devam edilmelidir.  

• İş Güvenliği Mühendisi olarak çalışan Odamıza bağlı mühendis üyelerimizin birlikte hareket 

edebilmesi, mesleki gelişimi ve Oda ile diyaloglarının geliştirilmesi için Odamız tarafından ayda 

bir cumartesi işçi sağlığı ve güvenliği konusunda söyleşiler düzenlenmelidir. 

• İş güvenliği mühendisi olarak çalışan TMMOB ye bağlı mühendislerin sorunlarının tartışıldığı 

ortak toplantılar ve çalıştay düzenlenmelidir.  

• Mevcut hükümetin konunun üzerine gidiyormuş gibi yaparak çıkardığı 6331 sayılı yasanın ve bu 

yasaya bağlı yönetmeliklerin her aşamada eksiklikleri ve yetersizlikleri vurgulanmakla beraber, 

bütün kazanımların eksiksiz uygulanmasının takipçisi olunmalıdır.  
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• Özellikle işyerlerinde yaşanan işçi sağlığı ve güvenliği sorunları işkollarına ve şubemiz bölgesine 

giren illerde il ve ilçe bazında ele alınarak sorunlar adım adım masaya yatırılmalı ve çözüm için 

politikalar oluşturulmalıdır. 

• Bölgemizde İşçi Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının tartışıldığı, diğer meslek örgütleri ve 

sendikalarla birlikte bir Yerel İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurultayı düzenlenmesi konusunda 

öncülük görevi ve çalışmalar yapılmalıdır.  

• Salı toplantıları kapsamında işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların bilgi aktarımına ve 

tartışılmasına devam edilmelidir.  

• Şube bültenimizin her sayısında düzenli olarak işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yazılar 

yayınlanması için planlamalar yapılmalıdır.  

• Makine Mühendisleri Odası adına Adana ‘da düzenlenecek İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 

TMMOB, TTB, DİSK, KESK tarafından Ankara’da düzenlenecek İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Kongreleri başta olmak üzere düzenlenecek kongrelere aktif olarak katılım ve raporlama 

sağlanmalıdır.  

• Ülke genelinde ve bölgemiz genelinde iş kazalarının izlenmesi ve raporlanması konusunda 

çalışmalar yapılmalı, önemli bölgesel iş kazalarının teknik incelemesi ve dersleri raporlanmalıdır.  

• 28 Nisan dünya işçi sağlığı ve güvenliği günü için bir söyleşi ve üyelerimizi bir araya getirecek 

etkinlik düzenlenmelidir.  

• Mobbing konusunun gündemde tutulması ve daha çok bilince çıkarılması için özellikle mobbingi 

etki alanına alan çalışmalar bilgilendirmeler yapılmalıdır.  

• İşyerlerinin işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarını içeren ve örneklemelerle tartışılmalarını 

sağlayan bilgilendirmeleri toplantıları düzenlenmelidir.  

• İşyeri temsilciliği vb gibi oda örgütlülük birimlerine yapılan ziyaretlerde işyerlerinin işçi sağlığı 

ve güvenliği konusundaki çalışmaları da gündeme getirilmeli, iş güvenliği mühendisi Üyemiz ise 

bu bilgiler doğrudan iş güvenliği mühendisi üzerinden alınmalıdır.  

• Bölgemiz okullarında İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinci arttırmak amacıyla kısa 

süreli eğitim verilmelidir.   
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

MELİH KINAY 

ABDULLAH AYDEMİR 

AZİZ KÖKSAL 

ALİ FINDIK 

CEREN AKKOYUN 

HALUK ALTAY 

HASAN ÇELİK 

AHMET POLAT 

MURAT ABANOZ 

EROL YAŞA  

HÜSEYİN YENİGÜN 

EMRE KIDOĞLU 
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KADIN MÜHENDİSLER  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

 

1. Kadın Komisyonumuzun katkılarıyla hazırlanan “Kadın Komisyonu Çalışma İlke ve 

Esasları”nın tüm örgüt içerisinde hayata geçmesi yönünde çalışmalar yapmak. 

2. Ülkemizde kadının sosyal, eğitim ve iş yaşamındaki haklarının daha duyarlı bir yaklaşımla ele 

alınması ve iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar için TMMOB Kadın Kurultaylarının 

sürekliliğinin sağlanması ve sempozyumlarla desteklenmesi. 

3. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”,  “Dilin Erilliği”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele” 

konularında ezber dışı söyleşilerimize konuk davet edilip bu konularda seminer ve çalıştaylar 

düzenlenerek toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının üyelerimiz arasında ve toplumda genel 

kabulünü artırıcı etkinliklere devam edilmesi. 

4. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hakkında şube bültenine zaman zaman bilgilendirme yazıları 

yazmak. 

5. Önümüzdeki dönemde de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ve “25 Kasım Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”  etkinliklerinin TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 

Grubuyla beraber düzenlenmesi. 

6. İzmir’de bulunan girişimci, mesleki ve sosyal alanda örnek teşkil edecek kadınların 

tecrübelerini aktarmalarını sağlayacak toplantılar düzenlenmesine devam etmek. 

7. Kadın Mühendisler Komisyonu çalışmalarına katılımı artırmak ve özendirmek amacıyla 

dönem başında tanışma toplantısı ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine devam etmek.  

8. Kadın Mühendisler Komisyonu çalışmalarına katılımı ve paylaşımı artırmak amaçlı belli 

aralıklarla  “Serbest Kürsü” günleri düzenlemek.     

9. Lise ve dengi okullarda meslek tanıtım günlerinde kadın üyelerimizin görev alması 

özendirilerek devam etmek. 

10. Diğer kadın örgütleriyle çalışmalara ve ortak projelere katkı ve katılımda bulunmaya devam 

etmek. 

11. Başta öğrenci üye komisyonumuz olmak üzere şubemizin diğer komisyonlarıyla beraber ortak 

çalışmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmeye devam etmek.  
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12. Kadın üyelerin Şube çalışmalarına, Genel Kuruluna ve Seçimlerine katılımlarını artırmak 

amacıyla örgütlenme çalışmalarına (işyeri ziyaretleri, kadın üyeler buluşmaları vb. sosyal 

etkinliklere) ağırlık vermek. 

13. Mühendislerin sosyal ve hukuksal hakları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 

(mobbing vb.). 

14. Kadının kişisel gelişimini desteklemek, sosyal ve iş yaşamındaki başarısını artırmak amacıyla 

eğitim ve seminerler düzenlenmesine devam edilmelidir. 

15. 27.Dönemde oluşturulan taslak “Stratejik Planın” tamamlanması, uygulamaya geçilmesi ve 

komisyon üye örgütlenmesine ışık tutacağına inandığımız proje ve faaliyetlerin hayata 

geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. 

28.Dönemde bu hedeflere ulaşabilmek için başta odamız Yönetim Kurulu’nun desteği, oda çalışanı 

arkadaşlarımızın ve diğer uzmanlık komisyonlarında yer alan arkadaşlarımızın katkı, destek ve 

katılımlarının örgütlülük anlayışımızın perçinlenmesi anlamında çok büyük önemi olduğunu 

vurgulayarak yeni çalışma döneminin hedeflere ulaşılabilen başarılı bir dönem olarak tamamlanmasını 

diliyoruz. 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 
YILDIZ SINMAZ UZGAN 
ELİF EDA DOĞAN 
SELDA ÜNVER  
FERDA YAMANLAR 
GÜNİZ GACANER  
EVRİM GÖÇEBE 
GAMZE MUMCU 
ÜMMÜHAN GENCER 
MELEK KAFADAR 
İLKNUR ATEŞ 
SERRA PARLAR 
GÜZİN ÖZDAĞOĞLU KAVRUKKOCA 
DERYA ALKAN 
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KURUMSAL KİMLİK – İLETİŞİM – HALKLA İLİŞKİLER 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

Şubemiz amaç ve hedeflerine ulaşması, çalışmalarını geniş kitlelere duyurabilmesi için gereken üretim 

ve yönetim süreci içinde İletişim, Halkla İlişkiler ve Kurumsal kimlik çalışmalarına önem vermelidir. 

Bunun için bir yandan kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, 

motivasyonu, bütünleşmeyi üst seviyeye taşımalı; diğer yandan üye ve kurumlarla ilişki ve iletişim 

kanallarını sürekliliği olan bir anlayışla programlamalıdır.  

Bu amaçla Şubemizde yönetici ve çalışanlardan oluşan çalışma grubu kurulmalıdır. Bu çalışma grubu 

iletişim hedeflerini oluşturarak kurum için uygun mecraları belirleyip buralarda doğru sonuçlar 

verecek stratejik planlar oluşturmalı ve bu planların işleyişini sürekli takip ederek sonuçlarını 

değerlendirmelidir. 

Kişi ve kurumların dış dünya ile anlamlı bir bütünlük içinde bulunabilmesi için iyi işleyen ve açık 

iletişim kanallarına ihtiyaç vardır. Kurumların etkili yönetim sürdürebilmesi ve beraberinde çalışma 

yapılabilmesi sağlıklı bir iletişim sürecine dayanmaktadır. İletişim, kurumsal faaliyetlerin başarısının 

temelidir.  

Bütün bu sürecin sağlıklı oluşturulabilmesi için aşağıdaki görüşlerimizi bilginize sunarız. 

1. Odamızın kendisini var eden asli unsur olan Üyelerimiz için Şubemize daha çok gelip bilgi 

paylaşımında bulunup keyifli zaman geçirebilecekleri, cazip ortamlar oluşturulmalı ve yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi alabilecekleri görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri imkanlar 

yaratılmalıdır.  

2. Kurumun dışarıya açılan penceresi olan web sayfasının yenilenmesine ilişkin bir çalışma 

Genel Merkez tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmanın sağlıklı ve işlevsel olabilmesi için 

tüm süreçlerinin takip edilerek görüşler oluşturulmalı ve bu görüşlerin yaşama geçirilebilmesi 

için çalışmalar yapılmalıdır. Web sayfamızda teknik anlamda Üyelerimize referans olabilecek 

bilgilere yer verilmeli ve web sayfamız bir kaynak olarak algılanmalıdır. 

3. Yapılan çalışmalar, sunumlar ve eğitimler üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılırken gelişmeler 

takip edilerek algıyı kolaylaştıracak programlarla sunum ve dokümanlar hazırlanmalı ve bu 

çalışmalar çeşitli mecralarla paylaşılmalıdır. Üyeye dönük temel mühendislik bilgilerini içeren 

yazılımlar oluşturularak mobil veya bilgisayar ortamında paylaşılmalı; üyeyle çok yönlü 

iletişim sağlanmalıdır. 

4. Bu dönemde basınla ilişkileri disipline etmek, kurumu medyaya tanıtmak, yaşanan 

gelişmelerle ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla bütçe ayrılmalıdır. 
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5. Basılan ve yayınlanan görsellerde standartlar oluşturularak kurumsal algı yaratılması 

konusunda çalışma yapılmalı ve bunun sürekliliği konusunda takibi gerçekleştirilmelidir.  

6. Şubenin düzenlediği etkinliklerde standartların oluşturulabilmesi amacıyla iş akış planları 

yeniden gözden geçirilip güncellenmeli ve uygulanması için özen gösterilmelidir. 

7. Bilgi kirliliğinin yaşandığı günümüzde üye ve kamuoyuna ulaşabilmek adına yapılan e-posta, 

SMS ve sosyal medya gönderimlerinin gözden geçirilerek algılanması kolay ve mesajı alan 

kişiyi sıkmayan, katılımcısı olabileceği bir strateji geliştirilmeli. Üyelerden sosyal medya ve e-

posta ile gelen görüş ve öneriler hızlıca dikkate alınarak yanıtlanması için özen 

gösterilmelidir. 

8. Oda Merkezi ve tüm şubelerimizde bu alanda çalışan kişilerin güncel iletişim modellerini 

takip edebilmesi için eğitim ve donanımlarının sürekli geliştirilmesine dönük çalışmalar 

yapılmalıdır.  

9. Odamızın sosyal medya yönetimine ilişkin çalışmalarını yönlendirecek şekilde profesyonel 

anlamda destek alıp bir strateji oluşturulması için çalışma yapması önerilmelidir. Bu 

çalışmanın Şubelere yaygınlaştırılarak geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için gerekli bilgi ve 

donanım desteği verilmesi konusunda merkezi koordinasyon oluşturulmalıdır. 

10. Kurum çalışanlarına yönelik “Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılık” eğitim ve çalışmalarına 

belli bir program çerçevesinde devam edilmelidir. Şube çalışmalarının vizyonu ve 

misyonunun öncelikle çalışanlarda farkındalık yaratacak şekilde benimsenmesine ve bu 

farkındalığın üyelerimize ve topluma yansıtılmasına çalışılmalıdır.  

11. Şubemiz yürüttüğü TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevi nedeniyle 

diğer odalarla birlikte mesleki, toplumsal, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar 

yaparak hem diğer şube yöneticileri hem de üyeleri ile güçlü iletişim ağını kurmak için 

faaliyet göstermelidir.  

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

SUNGU KÖKSALÖZKAN 

M. BERKAY ERİŞ 

ÖNDER SÖZEN 

NURCAN DURMAZ 

ERKAN ÇINAR 
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MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 
PLANLANAN ÇALIŞMA VE HEDEFLER 

1) Mesleki uzmanlık alanlarımızın düzenlenmesi, uygulama alanlarının geliştirilmesi yönünde 

merkezi ve yerel mevzuat, yönetmelik, kanun, şartname, standart çalışmalarında görüşler 

oluşturularak şube yönetim kurulu çalışmalarına destek olunması. 

2) 26. dönemde çalışmalarına başlanılan ‘Güneş Enerji Sistemlerinin Projelendirilmesi’ 

konusunda bilgi notları (kitapçık) hazırlanması konusunda yapılan çalışmalar 27. döneme 

aktarılarak yapılan çalışmanın tamamlanması. 

3) Medikal gaz sistemleri konusunda sektörel gelişim ve standartlar dikkate alınarak kitap 

hazırlanması. 

4) Mekanik tesisat alanında çalışan SMM üyelerimizi belirlenecek periyotlarla ziyaretler 

gerçekleştirilerek, üyelerimizin görüşleri alınarak, meslek alanında yaşadıkları sorunlar ve 

çözüm önerilerini içerir rapor hazırlanarak yönetime sunulması. 

5) Komisyonun ve diğer uzmanlık komisyonlarının toplantı tutanaklarının, yapacağı 

çalışmaların raporlarının ve etkinliklerinin oda web sitesinde yayınlanması ile ilgili gerekli 

çalışmaların yapılması. 

6) Kamu ihale kanunu ile ilgili şartname, ihale mevzuatı konusunda bilgilendirme 

toplantılarının yapılması. 

7) SMM üyelerine verilen uzmanlık belgeleri için yapılan eğitim içerik ve yönteminin 

değerlendirilmesi ve önerilerin hazırlanması. 

8) Meslek alanımızla ilgili konularda gelişen teknolojiye ve değişen, geliştirilen sistemlere 

ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılması. 

9) Tesisat sektöründe çalışan firmaların sorunlarını ve çalıştıkları konular hakkında oda 

yönetiminden bulunabilecekleri talepleriyle ilgili firmalarla görüşülüp, araştırmalar yapılıp 

oda yönetimine rapor edilmesi. 

10)  4734 sayılı kamu ihale ve 4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunlarının esas alındığı yapım 

işleri kamu ihale mevzuatı (şartname, uygulama, kabul v.b.) konusunda bilgilendirme 

toplantıları veya seminerlerinin yapılması. 
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11)   5/8/1985 tarihli ve 18833 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik 

Hizmetleri Şartnamesinin 16. ınci maddesinde belirtilen Makine Mühendisliğine ait yapı 

sınıflarının özellik ve türlerinin yeniden belirlenmesi için çalışma yapılması. 

12)  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari 

Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği ile Makina Mühendisleri Odası 

Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği arasındaki 

çelişkilerin incelenmesi ile yönetmeliklerin değerlendirilerek proje asgari ücretlendirme 

(SMMH) kriterlerinin ve ücretlendirme (yapı sınıfına ve proje türüne bağlı olarak) 

yöntemlerinin yeniden belirlenmesi için çalışma yapılması. 

13)  22.11.2001 tarih 24591 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Mekanik Tesisat Hizmetleri 

Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin incelenerek güncellenmesi için çalışma 

yapılması. 

14)  Proje ve uygulayıcı firmalarla (gerçek ve tüzel) toplantılar düzenleyerek mesleki ve sektörel 

sorunların tespit edilmesi. 

15)  MMO tarafından yayınlanan Isı yalıtım programındaki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi 

yönünde çalışmaların yapılması. 

16)  TS825’de yer alan malzemelerin güncellenmesi, malzeme adı, tanımı ve özellikleri gibi 

konularında açıklayıcı bilgilerin yer almasının sağlanması. 

17)  Klimatize ve havalandırma alanlarında ulusal kriterlerin belirlenmesi, mevcut standart ve 

dokümanların taranması. 

18)  Yangın yönetmeliği ve sığınak yönetmeliğinde eksik ve hatalı hususların belirlenerek 

önerilerle birlikte raporlandırılması. 

28. DÖNEM PLANLAMASI 

1. Her çalışma döneminde bir kere yerel SMM kurultayının düzenlenmesi, 

2. Güneş enerjisi kitapçığının tamamlanması, 

3. Döşemeden ısıtma kitapçığının hazırlanması, 

4. Eğitim seminerlerinin devam etmesi ve aşağıda yer alan konularda seminer düzenlenmesinin 

uygun olacağı tespit edilmiştir. 

• Jet fan 

• Duman kontrolü 

• Havuz nem alma sistemleri 

• Sanayide yangın güvenliği 

• Hastane Hijyenik Alanların Projelendirilmesi 
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• Isı pompaları 

• Genel kullanım binalarında (AVM, iş-büro merkezi, eğlence merkezi v.b.) havalandırma 

sistemleri 

• Engellilerle ilgili yeni düzenlemeler 

5. Mekanik tesisat alanında çalışan SMM bürolarının ziyaretine devam edilmesi, 

6. 3. SMM Kurultayı sonuçlarının değerlendirilmesi ve buna göre çalışmalar yapılması 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 
ALİ POLAT 
HÜSEYİN ALPARSLAN 
OSMAN GÖKAY ERSOY 
HÜSEYİN ATABAY 
GÜLSEREN GÜNEYSU 
GÜNEŞ ERHAN KARAHAN 
ENGİN ULUBINAR 
ERSİN ÖZEN 
HÜSEYİN YILMAZ 
DERYA ALKAN 
ERGÜN ŞENGÖR 
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MEKATRONİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

 

Mekatronik Komisyonu 2008 yılında ilk kez, bu alanda uzman kişileri aynı platformda toplamayı, 

adını verdiği alan doğrultusunda teknik bilgi birikimini sağlamak adına akademisyen ve sanayiye 

meslek odası çatısı altında birleştirmeyi görev edinmiştir. Bu amaçla, çeşitli teknik bilgilendirme 

toplantıları ve uygulama alanları oluşturmayı uygulama bağlamında gerçekleştirmiştir. Bu toplantılar 

için hedeflenen başlangıç kitlesi, lisans düzeyinde eğitim alan konuya ilgili öğrenciler ve mesleki 

eğitim veren kurum öğrencileri olmuştur.  

Bu başlangıç uygulamasının ardından planlanan amaç, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin 

bahsi geçen çatı altında alana ilgi duyan gerek akademik gerekse de sanayiden gelen meslektaşlarımıza 

iletilmesi olmuştur. Bu yaklaşımla, bu dönem mekatronik uzmanlık komisyonu olarak,  mekatronik 

alanında uygulamaları içeren sergi ve atölye çalışmaları ile akademik çalışmaların bilgilerinin 

aktarıldığı uluslararası bir etkinliğin uygun olabileceği kanaati ile gerekli girişimler meslek odamız 

bünyesinde komisyonumuzca başlatılmıştır. Bu çerçevede, planlanan üç günlük etkinlik, şube yönetim 

ve merkez yönetimi ile paylaşılmıştır. Gerek planlanan etkinliğe akademisyenler tarafından katılımın 

arttırılması gerekse de mekatronik alanındaki uzman kişilerin meslek odamız bünyesinde çalışmalarını 

arttırması amacıyla, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) yönetim kuruluna, yıllık 

düzenlenen TOK Ulusal Toplantıları'na komisyonumuz ve meslek odamız bünyesindeki şubeler kanalı 

ile destek verilebileceği aktarılmış, oldukça olumlu geri bildirimler alınmıştır.  Bahsi geçen 

uluslararası etkinliğin, TOK ve TOK'u bünyesinde barındıran IFAC (Uluslararası Otomatik Kontrol 

Federasyonu) desteğini almasıyla akademik bilgi sunumlarının niteliğini artıracağı öngörülmektedir. 

Odamız adına şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirmesi planlanan bu etkinlik ile uluslararası bir 

etkinlik deneyimi, farklı ve kuruluş ile işbirliği ile etkinlik düzenleme, mekatronik alanında 

ülkemizdeki ilk ve tek etkinliği gerçekleştirme, Odamıza üye olan Mekatronik Mühendislerini ve bu 

alanda çalışan Makina Mühendislerini Odamızla tanıştırma gibi ilk olma özelliklerini taşıyacaktır.  

Diğer bir çalışma planı maddemiz ise, üretimdeki makinaların gerçek zamanlı bilgi paylaşımları, 

servis, bakım ve üretim planlarının birlikteliği ile akıllı bir yapı oluşturmaya dayalı üretkenliğin 

artırılması hedefi güden Endüstri 4.0 alanında şubemiz bünyesinde yapılması planlanan bir etkinliğe 

de komisyon olarak destek vermektir.  

Dönem çalışmaları çerçevesinde 2016 yılı içerisinde planlanan başka bir  çalışma da oda üyelerimizi 

uzmanlık alanımızda belirli konularda bilgilendirmeyi hedefleyen sunumlar olarak görüşülmüştür.   
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

AYTAÇ GÖREN 
ÖVÜNÇ AKIL 
ALİ FINDIK 
HİKMET GÜRBÜZ 
CEM SARMAN 
BARIŞ OĞUZ GÜRSES 
BARIŞ ÇAPKIN 
MUSTAFA KOYUCAN 
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OTOMOTİV VE YAN SANAYİ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

1. İzmir’de, Ege Otomotiv ve Yan Sanayi Çalıştayı / Takım çalışmaları düzenlenmelidir. 

2. Meslek Liselerinde ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Yalın Üretim dersinin müfredata alınmasını sağlamak 

üzerinde çalışmalar yürütülmelidir. 

3. Otomotiv ve yan sanayi ile ilgili konularda uzman kişiler ile eğitim ve seminerler düzenlenmesine devam 

edilmelidir. 

4. MMO İzmir Şubesi’nde yan sanayilerin ara teknik elemanları ve yöneticilerine yönelik yapılan eğitimler 

arttırılmalı ve yan sanayi firmalarının eğitimlerden haberdar olması sağlanmalıdır. 

5. Üniversite–Oda–Sanayi ilişkileri temelinde yan sanayilerin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik bir yol haritası oluşturulmalıdır. 

6. İzmir ve çevresinde yer alan sektör dernekleri ve kuruluşlar ile temasa geçilerek yakın dönemde yapılması 

planlanan etkinlikler hakkında bilgi alınabilir ve çalışmalara komisyon olarak katılım teşvik edilmelidir. 

7. Mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik alanında uzman kişilerce bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirmek, bu toplantılarla, öğrenciler ile sektörde çalışan uzmanlar bir araya getirilerek öğrencilerin 

otomotiv sektörü hakkında bilgi edinmesi ve ilgilerinin artması sağlanmalıdır. 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 
FERDA YAMANLAR 
ELİF EDA DOĞAN 
NURTAÇ KAÇAMAK ÇİMEN 
HAYRETTİN GÖRCEK 
ŞERİF ALİ BEDRE 
SADETTİN BÜLENT YILMAZ 
İSMAİL HAKKI PAZARCI 
TURAN GÜREL 
BARIŞ AKAGÜNDÜZ 
YILMAZ YENER 
ÇAĞLAR ÇİMEN 
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SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
 

 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sosyal ve kültürel etkinlikler anlamında yoğun bir dönem 

geçirmiştir. Mesleki ve genel söyleşiler, geziler, konserler, sergiler, film gösterimleri, sanatsal faaliyetler gibi 

çok yönlü sürdürülen bu etkinliklere binlerce üyemiz ve İzmirliler katılmıştır. 

Üye ve yakınlarının daha aktif olarak Şubemizin etkinliklerine katılmasını amaçlayan görüş ve önerilermiz 

aşağıdadır: 

• Rehber eşliğinde düzenlenen kültür gezilerine sayıları ve rehberlerin niteliği artırılarak ve yerel 

turizm firmaları araştırılarak üyelerimize indirimli olarak ortak organizasyonlara devam edilmelidir. 

• Komisyonumuzca düzenlenen Gökova, Spil, Gölcük, Likya, Çanakkale gezisi gibi sürekliliği olan 

gezilerin düzenlenmesine devam edilmeli, konaklamalı geziler, termal geziler ve piknikler 

düzenlenerek; doğal güzelliklerimizin korunması bilincinin artırılması amaçlanmalıdır. 

• Yurt içi ve yurt dışı teknik – mesleki geziler ve fuarlara katılım organizasyonları düzenlenerek 

üyelerimizin katılımı yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

• Kitapevi, dershane, tiyatro, ulaşım, tatil mekanları, sağlıklı yaşam merkezleri ve kişisel gelişim 

kursları gibi üye ve yakınlarının ekonomik anlamda faydalandığı indirimlerin devamı ve arttırılması 

yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca bu indirimlerin duyurulması amacıyla şubemiz bülten ve 

internet sayfasında bir bölüm açılarak sürekli duyurulması sağlanmalıdır. 

• Üyelerimizin katılımıyla geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen fotoğrafçılık ve resim kursları, bowling 

turnuvası, bisiklet topluluğu faaliyetleri, söyleşiler alınan olumlu tepkiler üzerine önümüzdeki 

dönemde de tekrarlanarak geleneksel hale gelmesi sağlanmalıdır. 

• Üyelerin talepleri doğrultusunda satranç, tavla, briç ve go turnuvaları ile sanatsal atölye çalışmaları, 

felsefe kulübü etkinlikleri yeni dönemde düzenlenmelidir. Bunlarla bağlantılı olarak alt çalışma 

gruplarının oluşturulması sağlanmalı, dolayısıyla etkin görev alacak üyelerin komisyona 

kazandırılması sağlanmalıdır. 

• Üyelerin ve yakınların yararlanacağı, eserlerini sergileyebilecekleri sanat galerisi platformlarının 

oluşturulması ve sanatla uğraşan üyelerimizin buluşmasını teşvike yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Şubemiz de mühendis kütüphanesinin kurulmalı ve bilimsel yayın portalı erişimi sağlanmalıdır. 

• Tiyatro, konser, festivaller gibi İzmir’in güncel kültürel etkinliklerinin üyelerimize bülten ve diğer 

iletişim kanallarınca duyurulmasına devam edilmelidir. 
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• Açık Hava Sinemamız yeni dönemde de faaliyetini sürdürmelidir. Kaynak oluşturmak amacıyla 

destekleyen kuruluşların sayıları artırılarak broşürde de yer alması sağlanmalıdır. Bunun yanında kış 

aylarında olmak üzere bisiklet filmleri, dağcılık filmleri, ödüllü filmler gibi temalı film günleri 

düzenlenmelidir. 

• Şubemiz Klasik Türk Müziği Korosu, Halk Müziği Korosu, Müzik Grupları, Ritim Topluluğu, 

çalışmalarını sürdürülmelidir.  

• Üye çocukları için Yaratıcı Drama Kursu ve masal anlatımı gibi aktiviteler düzenlenmelidir. 

Planetaryum gezileri,  tiyatro oyunu ve anne/baba destek programlarına yeni dönemde de devam 

edilmelidir. Üyelerimizden gelen ilgi ve talep doğrultusunda önümüzdeki dönem bu çalışmalar 

geliştirilmelidir. Ayrıca Tepekule altyapı olanaklarından yararlanılarak belli periyodlarda üye 

çocuklarına yönelik sosyal – kültürel etkinlik (tiyatro- karagöz- kukla vb.) düzenlenmelidir. 

• Üye çocuklarına yönelik düzenlenen Yaratıcı Drama Kursu ve masal anlatımı gibi aktiviteler 

yetişkinler için de düzenlenmelidir. 

• Üyelerin buluşma noktası olarak bir araya geldiği ortamlardan olan Yeni Yıla Merhaba kokteyli 

düzenlenmeye devam edilmelidir. 

• Sosyal etkinlikler komisyonu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere katılımın arttırılması için yeni 

teknikler geliştirilmelidir. Bu amaçla İş yeri temsilcilikleri, il-ilçe temsilciliklerimizle, uzmanlık 

komisyonlarımızla diyalog halinde toplu katılımın sağlanması özendirilmelidir. Öğrenci 

komisyonuyla birlikte ortak toplantı ve çalışmalar yapılmalıdır. Şubemiz internet sitesinde 

oluşturulacak sosyal etkinlikler bölümünde bir anket hazırlanarak üyelerden gelecek talepler alınarak 

etkinliklerin belirlenmesine katkı ve katılımın arttırılması sağlanmalıdır. 

• Yeni dönemde Sosyal Etkinlikler Komisyonu Alt Çalışma Grupları (Fotoğrafçılık, müzik, sinema, 

tarih, doğa …) oluşturularak farklı ilgi alanlarına hitap eden sanatsal ve kültürel etkinliklerin 

hazırlama oranı artırılmalıdır. 

• Yeni dönemde komisyonlar oluşturulurken, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonunda etkin 

olarak çalışacak çok sayıda üyenin yer alması için çaba gösterilmeli komisyon dışından çalışmalara 

katkı sağlayacak üyelerimizin katılımları teşvik edilmelidir. 

 
ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 
EZGİ YILDIRIM TORTOÇ 
M. CENGİZ ÖZTÜRK 
AYTEKİN RUMİBEYOĞLU 
BİRCE AVCI 
ALPER TORTOÇ 
NECMİ VARLIK 
İSKENDER KÖKEY 
TAYFUN AK 
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ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİSLER 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

Ücretli / işsiz mühendislerin sorunlarına ilişkin tespitler yapmak, önerilerde bulunmak, raporlar hazırlamak, 

konu ile ilgili etkinlikler yapılması amacıyla MMO İzmir Şube Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 

kurulmuştur. 

En temel haliyle diplomalı işsizlik, çalışma koşullarının kötüleşmesi, çalışma saatlerinin uzaması, düşük ücretler, 

iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik dayatması olarak meslektaşlarımızın hayatlarına yansıyan bu 

süreçle birlikte iç rekabet de artmıştır vb nedenlerle oluşan olumsuz koşullar ücretli çalışan ve işsiz 

mühendislerin çalışma yaşamına dönük sorunların çözülmesinde adımlar atılmasını bir zorunluluk haline 

getirmiştir. Bu nedenle Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tespiti, 

tanımı ve çözüm yollarını tartışmak amacı ile bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, düzenlenecek olan 

etkinliklerle odaların asıl üye tabanını oluşturan ücretli çalışanlara ve işsizlere ulaşmayı hedeflemiştir. Komisyon 

yaptığı etkinliklerle, ücretli çalışanlar ve işsizleri temel hakları hakkında bilgilendirmeyi, çalışma yaşamında 

karşılaşılan hak kayıplarına karşı nasıl bir mücadele yolu çizilebileceğini üyelerle beraber tartışmayı 

amaçlamıştır. 

Ücretli ve işsiz meslektaşlarımız için tek çıkış yolu, yaratılan iç rekabeti çözecek şekilde örgütlenmekten, 

mücadeleyi bireysel mücadeleler olmaktan çıkartıp hep beraber mücadele edilen ve birlikteliğin,  dayanışmanın 

yükseltildiği örgütlenme modelleri yaratmaktan geçirmektir.  

Bu kapsamda ücretli ve işsiz meslektaşlarımız hem meslek odalarında hem de sendikal örgütlenmelerde daha 

katılımcı bir tarzda taleplerini yükselterek yer almalıdırlar. Bu doğrultuda aşağıda belirlenen kapsamda 

çalışmalar yapılmaya devam edilmelidir. 

• Ücretli mühendislerin çalışma yaşamını belirleyen yasalar, 

• Ücretli mühendislerin çalışma koşulları, 

• Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendislerin özlük hakları ve iş güvencesi, 

• İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendisler  üzerindeki etkileri, 

• Özelleştirmenin mühendisler  üzerindeki etkileri, 

• Ücretli mühendisler için asgari ücret belirlenmesi ve asgari ücretin uygulanması, konularına öncelik 

verilmelidir. 
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

MEHMET F. ADIGÜZEL 

ALİ DOĞAN ÇOŞKUN 

ERSİN ÖZEN 

EYÜP ÇAMCI 

DENİZ KEKİK 

HÜSEYİN TEKBAŞ 

NECDET DAŞ 

ERKAN BOZKIR 
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ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

1. İmalat sektöründe çalışan üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerine devam 

edilmelidir.  

2. Talaşlı kaynaklı ve diğer imalat teknikleri konularında bilgilendirme çalışmalarına devam 

edilmelidir. 

3. Üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışındaki ihtisas fuarlarına toplu katılımlarının kolaylaştırılması 

amacıyla organizasyonlar yapılmalıdır. 

4. Günümüzde imalatın her aşamasının olmazsa olmazı olan kalite bilincinin yerleştirilmesi 

amacıyla imalatın her aşamasında ölçme, test ve kontrol tekniklerinin uygulanabilirliğine 

yönelik eğitim, seminer vb. çalışmalar yapılmalıdır. 

5. Farklı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren, örnek oluşturabilecek durumdaki fabrikaların 

öğrenci üye ve üyelerimizle ziyaretleri konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

YENİ DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN EĞİTİM KONULARI: 

• Kesici Takım Seçimi ve İşleme Hızı Optimizasyonu 

• Takım yönetim Sistemi 

• Özel Takım Tasarımı 

• Özel Uçlar ve Kesiciler 

• Sıradışı Talaşlı İmalat Yöntemleri 

• Cam de Kalıp İşleme 

• İleri Kaynak Yöntemleri 

• Lazer Hibrit Kaynak 

• Döküm Simülasyonu 

• Hassas Döküm 

• Malzeme Seçimi 

• Kompozit Malzemeler ve Makine Sektöründe Kullanımı 

• Saç Şekillendirme 

• Toz Metalurjisiyle Üretim 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

ATINÇ ERYAVUZ 

ERDAL ARPACI    

NEVRAN SOYDAN 

 

ÖZGÜR ÜNDE 

VOLKAN KAZANÇ 

YAŞAR YILMAZ 
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YAPI DENETİM 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

 
Yapı Denetimi Uzmanlık Komisyonunun planlanan çalışmaları; Makina Mühendisleri Odası Çalışma 

anlayışı ve  ilkeleri doğrultusunda, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunundaki 

kuruluş amacına uygun hareket etmek, Uzmanlık komisyonu kuruluş ve çalışma yönetmeliği uyarınca 

Makina Mühendisleri Odası Denetçi mühendislerinin bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak olarak 

amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede ; 

1- Yapı denetim mevzuatında makina tesisatı uzmanlık alanlarımızın tüm üyelerimiz ile birlikte 

4708 sayılı kanun ile uygulama yönetmeliği, 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın 

hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun, BEP Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

kapsamında; uygulama alanlarının geliştirilmesi ve mesleki uzmanlık alanlarımızın 

düzenlenmesi amacıyla mevzuat, yönetmelik, kanun, şartname, standart çalışmalarında görüş 

oluşturarak şube yönetim kurulu çalışmalarına destek olmak.  

2- 26. Dönem çalışmalarında başlanan “Mesleğe dönüş ve İmzacılığa son” sloğanı ile başlatılan 

Denetçi Makina Mühendisleri Yönetmeliği ile Denetçi Makina Mühendisleri Şantiye 

denetleme defterinin hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak, 27. Dönemde görüş birliğine 

varılamayan bu konunun bir sonraki dönemde değerlendirilmesini tamamlamak. 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu başkanlığı web sitesinde yayınlanan 

listede bulunan Yapı Denetimi kuruluşlarında çalışan Denetçi Makina Mühendisleri 

üyelerimizle iletişim kurmak onlarla bilgi paylaşımı yaparak sorunların tartışıldığı  çalışma 

ortamları oluşturmak, çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlayarak oda yönetim kuruluna 

sunmak.  

4- Diğer disiplinler ile ortak çalışma gurubu oluşturarak panel, seminer, vb. organize etmek, yapı 

denetiminde yaşanan mesleki ve sektörel sorunları değerlendirerek çözüm önerileri sunmak, 

5- Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğü ile komisyonumuz tarafından hazırlanarak yürürlüğe 

konulacak denetçi makina mühendisleri yönetmeliği çerçevesinde ;Yapı denetim 

kuruluşlarında çalışan denetçi ve kontrol mühendislerinin özlük haklarını koruyan tip 

sözleşmeler, Proje Denetleme Formları, Şantiye Denetleme Formları,  Mekanik Tesisat  

Hizmetleri Yapı Denetim Şantiye Defter, Denetçi makine mühendislerinin kredili puanlama 

programına zorunlu katılımının sağlanması ile Bina içi yapı elemanları ısı, su, ses, yangın 

yalıtımları ve yönetmelikleri hakkında çalışma gurubu oluşturmak, 4708 sayılı Yapı Denetimi 
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hakkında  Kanunda ivedilikle değiştirilerek yeniden düzenlenmesi gereken ulusal müşavirlik 

sisteminin taslağını hazırlayarak şube yönetim kuruluna sunmak,  

6- Gelişen ve değişen teknoloji konularının yapı denetim mevzuatındaki konumu ile 

irtibatlandırmasını sağlamak ve bu konuları Denetçi Makina Mühendisleri ile paylaşmak üzere 

seminerler düzenlemek, 

7- Yapı Denetim sektöründe çalışan Yapı Denetim kuruluşları ve/veya temsilcileri ile Denetçi 

Makina Mühendisleri ile ilgili talep ve firma görüş önerilerini alarak oda yönetim kuruluna 

sunmak  

olarak hedeflenmiştir. 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

FAİK YAŞAR KATİPOĞLU 

ŞEVKET YÜCER 

AHMET SOYUTÜRK 

HÜSEYİN YÜKSEL ERBAYTAN 

MUSTAFA ÇAKIR 

HÜSEYİN ÇOBANOĞLU 

NURİ ÖCAL 

SEBAHATTİN İŞÇİ 

ATİLLA DİNÇER 

ALİ UFUK BİROL 

OSMAN ÇOKCAN 

HAYDAR ARSLAN 

ÜMMÜHAN GENCER 

DERYA ALKAN 

ERGÜN ŞENGÖR 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI  

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  
 

1. 28. Dönem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanlık Komisyonumuz, İzmir Rüzgâr 

Sempozyumu ve Sergisi’ne her alanda katkıda bulunmaya devam etmelidir.  Etkinliğin bu 

alanda düzenlenen diğer etkinliklerden (TÜREK, IWPC vs) farklılık yaratacak şekilde teknik 

ağırlıklı bir içeriğe kavuşturulması ve iki yılda bir düzenlenecek şekilde planlanarak 2017 

Sonbaharında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

2. Üyelerimizin daha yoğunluklu olarak çalıştığı, başta Güneş Enerjisi olmak üzere diğer 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları üzerine de etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda 

bulunulmalıdır. 

3. Uzmanlık komisyonumuzun diğer odalar ve çalışma disiplini kapsamındaki yapılarla irtibata 

geçerek birlikte hareket etmesi ve bu hareket mekanizmaların kurulması gerekmektedir. 

4. Komisyonumuzun bu alanda çalışan üniversitelerle iş birliğinin sağlanması, komisyonumuz 

disiplinindeki bölümler, öğrenci kulüpleri ve enstitüler ziyaret edilerek birlikte çalışmalar için 

izlenecek yol haritalarının çizilmesi gerekmektedir. 

5.  Gelecek nesillerin yenilenebilir enerjinin ülkemiz ve dünyamız açısından önemi konusunda 

farkındalık sahibi olması, rüzgâr, güneş ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve bunlardan 

nasıl yararlanılarak temiz enerji üretilebileceği hakkında bilgi edinmesi amacıyla okullarla 

işbirliği yapılarak çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve teknolojilerine dair bilgilendirme toplantıları, seminerler ve 

teknik geziler sıklaştırılarak düzenlenmeye devam edilmelidir. 

7. Şube bülteninde çalışma alanlarımıza dair, sektördeki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin 

tanıtıldığı bilgilendirici nitelikte yazıların yayınlanması için çalışmalara devam edilmelidir. 

8. Mevcut ve yeni yayınlanacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dair yönetmelik, kanun 

ve mevzuatlara ilişkin komisyon görüşü oluşturulması için komisyonumuz çalışmalarına 

devam etmelidir.  
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

GÖRKEM TENELER 

SAİM AKTAKKA 

ALİ EMRE DEMİREL 

AYTAÇ GÖREN 

ZİYA HAKTAN KARADENİZ 

MURAT ÇEKİRDEK 

MEHMET GÜVEN 

AYDIN YALÇIN 

ALPER KALAYCI 

MUSTAFA ARAZ 

ORHAN EKREN 

İSKENDER KÖKEY 

MEHMET ŞENER ARSLAN 

FATİH EFE ÇİÇEK 
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